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چکیـده
از دیدگاه سازىان ىهم ،رضٌّت و افراطگرایی ،،ددییدهای چٍیدوهِ ،اسیتب یَعبارت ِتیر،
سازىان ىهم ىتدد ،رضٌّت و افراطگرای ،در درون دونت و یا در عرصَ یًانيهه ،را ىعهّل عهت
واخدی ٌي،داٌد .ر ایً اساس رویکرد ارکان اصه ،آن ،یعٍ ،ىجيع عيّى ،و صیّرای اىٍییت در
ىلا هَ ا ایً ددیده از رویَ واخدی دیروی ٌي،کٍد و راساس صرایط و اوضیا هاىعیَ یًانيههی،
ىتفاوت است .اساساً فهسفَ وهّدی سازىان ىهم ،تالش رای ركیراری خاکيییت كیاٌّن در ىییان
دونتُا و ههّگیری از تٍشُای رضٌّت ار در سطح یًانيههی ،اسیت .سیازىان ىهیم یا ددییده
رضٌّت و افراطگرای ،ی ا ایٍکَ تعریف یگاٌَای از آن ارائَ ٌکرده استی در دو سطحِ «دیضیگیری»
و «اكدام» َ ،ىبارزه رراستَ است .ایً دو رویکردُ ،يراه ا ُو در ىٍضّر ٌیز ىیّرد تریریح كیرار
گرفتَاٌدُ .دف ىلانَ خاضر واکاوی ٌلیش صیّرای اىٍییت در دیضیگیری از وكیّ افراطگرایی ،و
رضٌّت است .درسش اصه ،دژوُش ایً است کَ ا تّهَ َ ارتیارات وسیع ،کَ صّرای اىٍییت
رای ىلا هَ ا ددیدهُایُ ،يچّن رضٌّت ،افراطگرای ،،تروریسو و یا درگیریُای ىسهداٌَ َ آن
ىجِز است ،آیا تّاٌستَ است در دیضگیری از روز ایً رضٌّتُا ،ىّفق عيم کٍید در داسیذ یَ
ایً درسش ،فرضیَ اصه ،ىلانَ ایً است کَ صّرای اىٍییت ،در دی

«دیضیگیری» از رضیٌّت و

افراطگرای ،آنگٌَّ کَ اید ،ىّفق عيم ٌکرده است .سیاس،کاری اعضای صّرای اىٍییت ،یکی ،از
ىِوتریً عّاىم عدم ىّفلیت آن ّده است .از دیدگاه كطعٍاىَ هِان عهیَ رضٌّت و افراطگرایی،،
ىِوتریً اكداى ،کَ ارکان سازىان ىهیم ایسیت ،در دی

رضیٌّت و افراطگرایی ،اٌجیام دٍُید،

ىّضّ «دیضگیری از وكّ و گسترش» آن است.
 واژگان کلیدی:
سازىان ىهم ،صّرای اىٍیت ،ىجيع عيّى ،،كطعٍاىَ گفتگّی تيدنُا ،كطعٍاىَ هِان عهیَ رضٌّت
و افراطگرای،
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هقدهه
قَرای انيآث ةًّيَاف یک از نٍمجؼیو ارکاف امل ؿازناف نلل نؼکػؽ نٍهػ ةػؼای
صلكفنل اظحالؼٌای ةآوالهلل اؿث ك ن جَاىػغ ٌػؼ نـػ لًای را کػً ةػا مػلش ك انيآػث
ةآو الهلل نؼجتي ةاقغ نَرد رؿآغگ قؼار دٌغ .ةؼاؿاس نيكَر نلل نحضغ در نقایـػً ةػا
دیگؼ ارکاف ؿازناف نلل ایو قَرای انيآث اؿث کً دارای اظحآارات ةـآار گـػحؼدقجؼی در
زنآيً صلكفنل اظحالؼٌای ةآوالهلل اؿث .ناٌآث کػارکؼدی قػَرای انيآػث ةًگَىػًای
اؿػػث کػػً ن جَاىػػغ ٌػػؼ اظػػحالؼ( )1ةآوالهلل ػ را نػػَرد ةؼرؿ ػ قػػؼار دادق ك در نػػَرد آف
جنهآمگآؼی کيغ .در ایو نَرد نقانات ك نؼازِ مالصآثدار ةؼای ارزاع اظحالؼ ةً قػَرای
انيآث ّتارجيغ از :دكلثٌای «ّىَ»( )2ك «غآؼّىَ»( )3ؿازناف نلل «نسهِ ّهػَن »

()4

ك

«دةآؼکل ؿازناف»( )5ك ىآؽ «ظَد قَرای انيآث».
ملش ك انيآث ةآوالهلل در مآكگاق ؿازناف نلػل نحضػغ ك قػَرای انيآػث ةًاىػغازقای
نٍم ةَدق اؿث کً در نحو نيكَر كاژق «ملش»  26ةار «ركاةي نـػالهثآنآؽ دكؿػحاىً» 10
ةار ك «انيآث ةآوالهلل »  20ةار ةًکار ةؼدق قغق اؿث (نَؿ زادق ك کػٌَ

 .)5 :1389ةػا

كزَد جکؼار نغاكـ ایو كاژقٌا در نحو نيكَر قَرای انيآث کً ةؼاؿاس نيكػَر نـػ َلآث
اكلآً صفٍ ملش ك انيآث ةآوالهلل را ةؼٍّغق دارد در ازؼای ایو نـػ َلآث ةػًًَر نٌلػ
نَفقآث آنآؽ ّهل ىکؼدق اؿث .در ایو راؿػحا ةؼظػ از نيحقػغاف قػَرای انيآػث نْحقغىػغ:
«ؿاظحار ىُاـ انيآث دؿحًزهْ نيغرج در نيكَر نلل نحضغ قَرای انيآث ك درصقآقػث
اّىای دائم آف را نفـؼ نفٍَـ «صفٍ ملش ك انيآث ةآوالهلل » «نؼزِ جكػعآل جٍغیػغ
ةؼ ملش» «ىقه ملش ك ّهل جساكز» ك «صافٍ ك نسؼی ملش» قؼار دادق اؿث .ةا جَزػً ةػً
ایو اظحآارات كؿآِ قَرای انيآث مؾ از مایاف زيػ

ؿػؼد در نػَرد نَوػَّاج جنػهآم

گؼفحً ك نتادرت ةً اقغاـ ازؼای کؼدق اؿث کً در گػقػحً آىٍػا را ةػًّيَاف انػَری کػً در
صآًٌ مالصآث دكلثٌای ّىَ قؼار دارد جلقػ ىهػَدق ك از ٌؼگَىػً اقػغان در آف نػَارد
ظَدداری کؼدق اؿث .در ایو نَارد ننالش ك نيػافِ اّىػای دائػم قػَرای انيآػث ةػؼظالؼ
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جأکآغ دةآؼکل آىٍا را ةً ازؼای اىحعاة ك فؼمثًلتاىً نيكَر كاداقحً اؿػث ك در ةؼظػ از
نَارد قغرت اظالق ؿازناف ك اّحهاد نلل را کاٌف دادق اؿث» (قایگاف .)2 :1380
قَرای انيآث ؿازناف نلل در نَازًٍ ةا مغیغق ظكػَىث ك افؼاطگؼایػ

کػً در قالػب

«جٍغیغ ةؼ ملش ك انيآث ةآوالهلل » از آف یاد ن کيغ در دك ؿػٌش کل جػؼ «مآكػگآؼی» ك
«اقغاـ» (جنهآم ةؼای نسازات) ةً نقاةلً مؼداظحً اؿث .ایو قَرا از ًؼی نساری نعحلػ
ك ةا جکآً ةؼ اظحآارات فائقً ظَد ةؼاؿاس نيكَر اةحغا زنآيًٌای ةؼكز ظكَىث ك افؼاطگؼای
را ةؼرؿ کؼدق ك در مَرت اصؼاز جٍغیغی ةؼ ملش ةآوالهلل

جنػهآمٌای ةؼاؿػاس فنػل

( )6ك ( )7نيكَر اجعاذ ن کيغ.
نفؼكض امل نقالً صاوؼ ایو اؿث کً قَرای انيآث در ةضخ نؼةَط ةً مآكػگآؼی از
كقَع ظكَىث ك افؼاطگؼای

آفگَىً کً ةایغ نَف ّهل ىکؼدق اؿث .ةًىُؼ ن رؿغ قَرای

انيآث در نَازًٍ ةا ظكَىثٌا (در نفٍَـ نَؿِ) ةآكحؼ ةًمَرت ّهلآاج ةً ظكَىث ماؿط
ن دٌغ جا مآكگآؼی ك جا زناى کً قَرای انيآث ةػا ىگػاٌ مآكػگآؼاىً ةػً كقػایِ مآؼانػَف
ىيگؼد کاٌف ظكَىث ك افؼاطگؼای کً نيسؼ ةً ةؼكز درگآؼی ن قَد انکافمػػیؼ ىعَاٌػغ
ةَد .ایو نقالً ةا ركیکؼدی اىحقادی ةً قَرای انيآث در ةضخ نؼةَط ةً مآكگآؼی از ظكَىث
ك افؼاطگؼای

درمغد ادتات ایو ادّا اؿث کً دیگػؼ ارکػاف ؿػازناف نلػل اززهلػً نسهػِ

ّهَن ةا جَزً ةً انکاىاج کً دراظحآار داقػحًاىغ در ایػو زنآيػً نَفػ جؼ ّهػل کؼدقاىػغ.
مؼؿك کً در ایيسا نٌؼح ن قَد ایو اؿث کً قَرای انيآث در نَازًٍ ةا مغیغق ظكَىث
ك افؼاطگؼای ةؼاؿاس نيكَر نلل نحضغ چً کارٌای اىسػاـ ن دٌػغ ك آیػا اقػغانات آف در
مآكگآؼی از ظكػَىث ك افؼاطگؼایػ کػاف اؿػث یػا ظآػؼش ركش جضقآػ ةًمػَرت ركش
کحاةعاىًای ك جضلآل ةَدق ك ةا رزَع ةً اؿياد صقَق ةآوالهلل ك ركیًٌای قَرای انيآػث
نـحيغؿازی قغق اؿث.
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 .4اقداهات شورای اهنیت براساس فصل  ٦هنشور در زهینه خشونت و افراطگرایـی
(پیشگیری از خشونت)
جالشٌای قَرای انيآث ةؼای صفٍ ملش ك انيآث ةآوالهلل ةؼاؿاس فنل ( )6نيكَر
کً درصقآقث ةياةؼ اّحقاد ةؼظ از صقَقغاىاف ةآوالهلل ةازجاة از ةيغ ( )3نادق ( )2نيكػَر
اؿث نٌَْؼ ةً صلكفنل نـالهثآنآؽ اظحالؼٌای ةآوالهلل اؿػث .التحػً ةػا جَزػً ةػً
مَیػای نفػاٌآم صقػَؽ ةآوالهلػػل ةيػاةؼ اّحقػاد ةؼظػ از صقَقػغاىاف ةآوالهللػ اززهلػػً
کؼیـػحآو جانَقػػات 1ناٌآػث نـػػالهثآنآؽ ةػَدف صلكفنػػل اظحالفػات ةآوالهللػ جيٍػػا
اظحناص ةً دكلثٌا ىغارد؛ ةا ایو جَوآش کً اقغانات ةْػغی دكلثٌػا ك ظػَد ؿػازناف نلػل
ىكاف دادق اؿث کً دیگؼ کيكگؼاف ّؼمً صقَؽ ةآوالهلل ىآؽ نلؽـ ةً جَؿل ةػً قػآَقٌای
نـالهثآنآؽ صلكفنل اظحالؼ ٌـحيغ .ایو ىُػؼ ةًاىػغازقای در ىػؽد ةؼظػ از صقَقػغاىاف
ةآوالهلل مػیؼفحًقغق اؿث کً ةا نٌالًْ ّؼؼ مَرتگؼفحً در زانْػً ةآوالهللػ ةػً ایػو
ىحآسً رؿآغقاىغ کً دكلثٌای غآؼّىَ ؿازناف نلل ىآؽ نلػؽـ ةػً صلكفنػل نـػالهثآنآؽ
اظحالفات ظَد ٌـحيغ ).(Simma, 2012: 1294
ةؼ ایو اؿاس نادق ( )33نيكػَر نلػل نحضػغ نـػ َلآث اكلآػً صلكفنػل اظحالفػات
ةآوالهلل را کً در مَرت اؿحهؼار ن جَاىغ ملش ك انيآث ةآوالهلل را ةا ظٌؼٌػای نَازػً
کيغ ك از ایو رٌگػر ظكػَىث ك افؼاطگؼایػ را گـػحؼش دٌػغ در درزػً ىعـػث ةؼٍّػغق
دكلثٌای ّىَ نلل نحضغ داىـحً ك در درزً دكـ آف را ةؼٍّغق ارکاف نلل نحضػغ ن داىػغ.
فنل ( )6نيكَر کً در آف از صلكفنل نـالهثآنآؽ اظحالفػات ةآوالهللػ ؿػعو ةػًنآاف
آنغق ًآ كؿآْ از ركشٌای قياظحًقػغق ؿآاؿػ ك صقػَق صلكفنػل نـػالهثآنآؽ
اظحالفات را قانل ن قَد ) .(Simma, 2012: 1249ایو فنل از نيكَر ةً ایو دلآل ةػؼای
نٌالًْ در زنآيً ظكَىث ك افؼاطگؼای وؼكری اؿػث کػً ةػغاىآم ةـػآاری از ظكػَىثٌا ك
زي ٌای مَرتگؼفحً در ّؼمً ةآوالهللػ

ىحآسػح صلكفنػل ىكػغف اظػحالؼ ةًمػَرت

نـالهثآنآؽ ك ىآؽ فقغاف اّحقاد صقَق کكَرٌا ةً ایو نَوَع ةَدق اؿث.

1. Christian Tomuschat
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ىعـحآو گاـ در رؿآغگ ٌای قَرای انيآث ةً اظحالؼٌای ةآوالهلل

جكػعآل دكاـ

اظحالؼ جٍغیغکييغة انيآث ك ملش زٍاى اؿث .در ایو راؿػحا ةيػغ ( )2نػادق ( )37نيكػَر
اّالـ ن کيغٌ« :ؼگاق قَرای انيآث جكعآل دٌغ کً دكاـ یک اظحالؼ دركاقِ نهکو اؿث
صفٍ ملش ك انيآث ةآوالهلل را ةًظٌؼ اىغازد ةایغ جنهآم ةگآؼد کً ًت نادق (ّ )36هػل
کيغ یا قؼایٌ را کً ةؼای صلكفنل نياؿب جكعآل ن دٌغ جَمآً ىهایغ» .ىکحػًای کػً
در نَرد كاژقمؼدازی ایو نقؼرق ن جَاف گفث ایو اؿث کً نيكَر در ایو نادق از «اظػحالؼ»
ةآوالهلل جٍغیغکييغق ملش ك انيآث ةآوالهلل یاد کؼدق اؿث درصال کً نفاٌآه ىؽدیک
ةً اظحالؼ ناىيغ «كوْآث»( )6ىآؽ ن جَاىغ در ذیل ایو نادق نَرد جَزً قَرای انيآػث قػؼار
گآؼد .ایو نادق کً درصقآقث یک از ىَآكریٌای نيكَر نلل در نقایـً ةػا نآذػاؽ نلػل (در
زنآيً کارةؼد ىآؼكی ىُان ) در قؼایي اؿحهؼار اظحالؼ ةَدق اؿث

()7

دارای اٌهآػث ةػَدق ك

ةازگَکييغق ایو ىکحً اؿث کً دكاـ اظحالف کً نهکػو اؿػث مػلش ك انيآػث ةآوالهللػ را
ةػػًظٌؼ اىػػغازد ن ةایـػػث ةػػً قػػَرای انيآػػث ارزػػاع قػػَد ).(Simma, 2012: 1318
درمَرج کً دكلثٌا از ارزاع اظحالؼ ظَد ةً قَرای انيآث ظَدداری کييغ قَرای انيآػث
ةا اصؼاز جٍغیغآنآؽ ةَدف اؿحهؼار آف اظحالؼ ّلآً ملش ك انيآث ةآوالهلل ةا اؿحياد ةً نَاد
( )35ك نسهِ ّهَن ؿازناف نلل ةا اؿحياد ةً ةيغ ( )3نادق ( )11ك دةآؼکػل ؿػازناف نلػل
ةا اؿحياد ةً نادق ( )99نيكَر آف اظحالؼ را ىؽد قَرای انيآث نٌؼح ظَاٌيغ کؼد .قػَرای
انيآث در زنآيً ةؼرؿ اظحالفات امَالً ةؼاؿاس فنل ( )6ظَد اقػغاـ ةػً مػغكر قٌْيانػً
«جَمآًای» ن کيػغٌ .ؼچيػغ ایػو قٌْيانػًٌا جضهآػلگؼ الؽانػ صقػَق ةػؼای دكلثٌػا
ىآـحيغ

()8

كل درمَرت ّغـ ازؼای آف از ؿَی دكلثٌػا زنآيػًٌای مػغكر قٌْيانػًٌای

آج ةؼاؿاس فنل ( )7نيكَر نلل را فؼاٌم ن کييغ.
قَرای انيآث مآف از ایيکً رؿآغگ ةً اظحالف را در دؿحَرکار ظَد قؼار دٌغ اةحػغا
ةؼاؿاس نادق ( )34نيكَر در نَرد اظحالؼ نٌؼحقغق «جضقآ » ن کيغ ك ةـحً ةً ىحآسػً
جضقآ

ةً اقغاـ نقحى دؿث ن زىغ .مؾ از مایاف زيػ

ؿػؼد ركیکػؼد ؿػازناف نلػل در

نَازًٍ ةا ظكَىثٌای ةآوالهلل از «كاکيف» ةػً ظكػَىث ةػً «زلػَگآؼی» از آف جغآآػؼ
یافحً اؿث ( .(Simma, 2012: 1260در ایو نَرد کَف ّياف دةآؼکل ؿاة ؿػازناف نلػل
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در گؽارش ظَد در زنآيً «زلَگآؼی از كقَع نعامهات ةآوالهلل » در  7ژكئآً  2001جٍْغ ك
الحؽاـ ؿازناف نلل در ایػو زنآيػً را ةػًّيَاف ؿآاؿػح زغیػغ در ؿػازناف نلػل اّػالـ کػؼد.
زلَگآؼی از كقَع ظكَىثٌا در ؿٌش ةآوالهلل

ةًكوَح اقغان اؿث کً فقي ةؼاؿاس فنل

( )6نيكَر قاةلجفـآؼ اؿث .درةارق ایػو نَوػَع قػَرای انيآػث ؿػازناف نلػل در ىعـػحآو
گاـٌای ظَد ةؼای زلَگآؼی از كقَع ظكَىثٌا در ؿٌش ةآوالهلل در  29ك  30ىَانتؼ 1999
گاـٌای ّهل در ایو زنآيً ةؼداقث( .)9دةآؼکل ؿازناف نلل مآكيٍاد کؼد کً قػَرای انيآػث
ةحَاىغ از نأنَریثٌای کً ةًنيَُر کك صقآقث اىساـ ن قَد ظَاق ایو نأنَریثٌا از ؿَی
ظَد دةآؼکل جسَیؽ قغق ةاقغ ك یا قَرای انيآث مآف از آىکً كوْآح نَزب جٍغیغ ملش در
ّؼمً ةآوالهلل قَد اؿحفادق کيغ ).(Simma, 2012: 1261
ذکؼ ایو ىکحً ظػال از فایػغق ىآـػث کػً ًتػ ةيػغ  2نػادق  52نيكػَر صلكفنػل
نـالهثآنآؽ اظحالفات نيٌقًای در اةحغا در مالصآث ؿازنافٌا ك نؤؿـات نيٌقًای اؿث؛
«نكؼكط ةؼ ایيکً فْالآثٌای آىٍا ةا نقامغ ك امَؿ نلل نحضػغ ؿػازگار ةاقػغ»( .)11در ایػو
زنآيً ىآؽ درمَرج کً قَرای انيآث اؿحهؼار اظحالؼ در ؿػازناف نيٌقػًای را نعػال ةػا
اٌغاؼ ك امَؿ نلل نحضغ ةغاىغ ن جَاىغ ةا جکآً ةؼ نادق  25نيكػَر جَمػآًٌای ةػًنيَُر
صلكفنل اظحالؼ مادر کيغ.
ةًّيَاف ىحآسًگآؼی ن جَاف گفث قَرای انيآث ؿازناف نلل ةػا جکآػً ةػؼ اظحآػارات
ظػػَد در صلكفنػػل نـػػالهثآنآؽ اظحالفػػات ةآوالهلل ػ

ن جَاىػػغ از اؿػػحهؼار جيفٌػػای

ةآوالهلل زلَگآؼی کيغ .ةؼكىَ ؿآها ىَیـيغق کحاب «جفـآؼ نيكَر نلل» اّحقػاد دارد در
یک ةؼداقث نَؿِ ایو اظحآارات قَرا ن جَاىغ ةً ةازیگؼاف غآؼدكلح صقَؽ ةآوالهلػل ىآػؽ
جـػؼی یاةػغ )(Simma, 2012: 1156؛ نَوػَّ کػً ةػا گـػحؼش فؽایيػغق ؿػػازنافٌای
غآؼدكلح

انؼی جَزآًمػیؼ ةًىُؼ ن رؿغ.

 .2اقداهات شورای اهنیت در هقابله با خشونت و افـراط گرایـی براسـاس فصـل ٧
هنشور (جرمانگاری و تنبیه عاهالى و آهراى خشونت و افراطگرایی)
قَرای انيآث ن جَاىغ ةًنيَُر ةؼقؼاری یا صفٍ ملش ك انيآث ةآوالهلل ةا اؿحياد ةػً
نادق ( )39جَمآًىانًٌای را مادر کيغ .الزـ ةػً ذکػؼ اؿػث کػً قػَرای انيآػث ن جَاىػغ
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جَمآًٌای ظَد را ًت نَاد ( )36ك ( )37نيكَر ك در چارچَب فنػل  6مػادر کيػغ كلػ
ةایغ ةً ایو ىکحً اقارق قَد کً مغكر جَمآًىانً ةؼنتيای صقَق نادق ( )39جَؿػي قػَرای
انيآث یک نؼصلً نقغناج اؿث ك درمَرت ؿؼمآچ ًؼفآو ك ّغـ ازؼای جَمآًٌا قػَرا
اقغانات الؽاـآكر ظَد را ةؼاؿاس نَاد ( )41ك ( )42نيكَر اىساـ ظَاٌغ داد( .)11در ایو نػَرد
ن جَاف گفث وهاىث ازؼای نيكَر نلل نحضغ جنهآم قَرای انيآث ةؼاؿاس فنل ٌفػحم
نيكػػَر اؿػػث .ةػػًّتارت دیگػػؼ ىػػًجيٍا مایتيػػغی دكلثٌػػا ك ؿػػازنافٌای ةآوالهللػ

ػكلَ

ؿازنافٌای ةًامٌالح «ظَدةـػيغق» ػ ةؼاؿػاس فنػل ٌفػحم نيكػَر نػَرد ارزیػاة قػؼار
ن گآؼد ةلکً دیگؼ نْاٌغات ةآوالهلل ظارج از نيكَر ىآؽ در ذیل جنػهآمٌای اجعاذقػغق
جَؿي قَرای انيآث ةؼاؿاس ایو فنل دارای وهاىث ازؼا قػغق ك الؽانػ صقػَق ةػؼ آىٍػا
نحؼجب ن قَد.
در زنآيً نقاةلً ةا ظكَىث ك افؼاطگؼای

فنػل ٌفػحم نيكػَر نلػل نحضػغ در ًػَؿ

جاریط ؿازناف نلل ةآكحؼیو کارةؼد را داقحً اؿث .در نآاف نقؼرات نيغرج در ایو فنل ىآػؽ
نَاد ( )41ك ( )42از زایگاق كیژقای در نآاف ؿایؼ نَاد ةؼظَردار ةَدقاىغ زیؼا ایو دك نقػؼرق
در زنآيً ركیکؼد قَرای انيآث در نَازًٍ ةػا ظكػَىث ك افؼاطگؼایػ ةآكػحؼیو اؿػحياد را
داقػحًاىغ« .ایػػو دك نقػػؼرق ةيػاةؼ اّحقػػاد ةؼظػ از صقَقػغاىاف نٍمجػػؼیو ّانػػل فؼؿػػایف
«صاکهآث نل » دكلثٌا در ّؼمً ةآوالهلل ةَدقاىغ؛ ةًًَری کً مؾ از مایاف زي
ك ظؼكج قَرای انيآث از اىفْػاؿ ؿآاؿػ ك صقػَق

ؿػؼد

ایػو فؼؿػایف جـػؼیِ قػغق اؿػث»

(جارىهای فلچؼ  9آكریل .)11()2015
در نَرد ةؼكز ظكَىثٌا ك اصحهاالً جٍغیػغ ّلآػً مػلش ك انيآػث ةآوالهللػ
ةؼداقحو گاـٌای ّهل ك ازؼای

قػَرا ةػؼای

اةحغا ةایغ ًت نادق ( )39نيكَر جنػهآه نتي ةػؼ «لػؽكـ

اقغاـ» در نَرد كوْآث مآفآنغق اجعاذ کيغ ؿپؾ درمػَرج کً كوػْآث مآفآنػغق انکػاف
جٍغیغ ّلآً ملش ك انيآث ةآوالهلل را داقحً ةاقغ اقغاـ ةً مغكر «جَمآً» کيػغ (نػادق .)39
درمَرج کً جَمآً مادرقغق جَؿي دكلث ىاقه ملش ك انيآػث ةآوالهللػ ةػًازؼا درىآانػغق
ةاقغ ةؼاؿاس نادق ( )40نيكَر قَرا ن جَاىغ جنهآمٌای ازؼای گؼفحً ك یػا ةؼاؿػاس نػادق
( )41ةً اقغاناج کً نحىهو اؿحفادق از قػَق قٍؼیػً ىتػَدق جَؿػل زـػحً ك یػا درمػَرج کً
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جنهآمٌای اجعاذقغق در نَرد دكلث ظاً

ة ظامآث ةَدق ك فاقغ کارای ةاقغ قَرا ن جَاىغ

ًت نادق ( )41ةً اقغاناج نحىهو کارةؼد « ىآؼكی ىُان » جَؿل زَیغ.
ركیکؼد قػَرای انيآػث در نَازٍػً ةػا ظكػَىثٌا ةػً قػکلٌای نعحلفػ ٌهچػَف
«نضکَنآث ظكَىثٌا» «جضؼیم کكَر جٍغیغکييػغق مػلش ك انيآػث ةآوالهللػ » «ایسػاد
نياً انو ك مؼكاز نهيَع» «فؼؿحادف ىآؼكٌای صافٍ ملش ةً نياً درگآػؼ» ك «جأؿػآؾ
نضاکم کآفؼی ةؼای نسازات ّانالف زيایثٌا» ىهَد مآغا کؼدق اؿث .ةًًَرکل اجعاذ ایػو
نَاوِ از ؿَی قَرای انيآث ٌم در درگآؼیٌای نـلضاىً ةآوالهلل قاةلنكػاٌغق اؿػث ك
ٌم در درگآؼیٌای نـلضاىً غآؼةآوالهلل  .نٌالًْ قٌْيانًٌای مادرقغق از ؿَی قػَرای
انيآث در زنآيً صفٍ ملش ك انيآث ةآوالهلل ىكاف ن دٌغ قَرا جيٍا در قؼایي زيگػ ك
یا ةًّتارت دیگؼ در درگآؼیٌػای نـػلضاىً ةآوالهللػ ك غآؼةآوالهللػ

اقػغاـ ةػً مػغكر

قٌْيانً ةؼاؿاس فنل ٌفحم ىکؼدق اؿث؛ ةلکً ٌؼ نَوَّ را کً اّىای دائم قَرای انيآث
اصـاس کؼدقاىغ کً ن جَاىػغ جٍغیػغی ّلآػً مػلش ك انيآػث ةآوالهللػ ةاقػغ نَوػَّ
قاةلةؼرؿ در ذیل فنل ٌفحم نيكَر داىـحًاىغ .ةًّيَاف یک از آظػؼیو اقػغانات قػَرای
انيآث در ایو نَرد ن جَاف ةً مغكر قٌْيانً  15( 2176ؿپحانتؼ  )2014در زنآيً کيحػؼؿ
ةآهاری «اةَال» در کكَرٌای غؼب افؼیقا اقارق کؼد( .)11در ةيػغ  11ایػو قٌْيانػً قػَرای
انيآث ةا جٍغیغ جلق کؼدف قآَع ایو ةآهاری ةؼای ملش ك انيآث ةآوالهللػ

از کكػَرٌای

ّىَ زانًْ افؼیقا ك ىآؽ نقانات ؿازناف ةٍغاقث زٍاى ظَاؿحً اؿث کً ةػا جهػاـ انکاىػات
نَزَد ةا قآَع ایو ةآهاری نقاةلً کييغ .قَرای انيآث در زنآيػً زلػَگآؼی از ظكػَىث ك
افؼاطگؼای در نفٍَـ نَؿِ آف اغلب ةًجؼجآت ظاص ّهل ن کيػغ کػً ةػً ةؼظػ از ایػو
اقغانات در زیؼ اقارق قغق اؿث.
 .1-1هحکَم کردى اقداهات خشًَتبار
ةًًَر نْهَؿ ىعـحآو اقغاـ قَرای انيآث مؾ از نكعل قغف كوْآح کً ن جَاىغ
جٍغیغی ةػؼ مػلش ك انيآػث ةآوالهللػ ةاقػغ «نضکػَـ کػؼدف» رفحارٌػای ظكػَىثةار ك
درظَاؿث ةازگكث كوْآث ةً صالث مآف از ظكَىثٌا ةَدق اؿث .نضکَـ کؼدف ظكَىثٌا
ةآكحؼ در قؼایٌ اجفاؽ افحادق اؿث کً ظكَىث ك یػا نعامػهًای از مػآف نَزػَد ةػَدق ك
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دیگؼ انآغی ةً صلكفنل نـػالهثآنآؽ آف كزػَد ىغاقػحً ةاقػغ .نضکػَـ کػؼدف اقػغانات
ظكَىثةار از ؿَی قَرای انيآث را در«نقغنً» 1ك ٌهچيآو در «نَاد ك یا در نػحو امػل »
قٌْيانًٌا( )13ن جَاف نكاٌغق کؼد.
نضحَای نضکَنآثٌای اىساـقغق در قٌْيانًٌا ًآ كؿآْ از نَوَّات نعحل را
درةؼن گآؼد .ةاایوصػاؿ قػَرای انيآػث فقػي ةػً نضکػَـ کػؼدف فْالآثٌػای ظكػَىثةار
ىپؼداظحً ةلکً در کيار آف رّایث نقؼرات صقَؽ ةكؼ ك صقَؽ ةكؼدكؿحاىً را ىآؽ ةًؿػؼّث
ظَاؿحار قغق اؿث )11(.درصقآقث نضکَنآث اقغانات ظكػَىثةار از ؿػَی قػَرای انيآػث
ىكاف از ٌمؿَ ةَدف دیغگاق مير ّىَ دائم ایو ارگاف دارد .كاوش اؿث کً زناى کػً قػَرای
انيآث جنهآم ن گآؼد كوْآح را در قالب فنل ٌفحم نيكَر ك ةًكیژق نَاد  41ك  42نػَرد
رؿآغگ قؼار دٌغ در ىعـحآو قٌْيانًٌای ظَد ةؼای ؿيسف ٌمؿػَ ةػَدف دیػغگاقٌای
مير ّىَ دائم در اجعاذ گاـٌای ّهل آج

اقغاـ ةػً نضکػَـ کػؼدف آف ن کيػغ .ةػًّتارت

دیگؼ نضکَنآث جنؼیشقغق در نحو قٌْيانًٌا ىكافدٌيغق اّحقاد صقَق قػَرای انيآػث
ةً ّهل غآؼقاىَى ك جٍغیغ مػلش ك انيآػث ةآوالهللػ از ؿػَی دكلثٌػا ك دیگػؼ ةػازیگؼاف
ةآوالهلل اؿث.
چياىچً قَرای انيآػث در قٌْيانػًای ةػً نضکػَـ کػؼدف اقػغان از ؿػَی دكلثٌػا
مؼداظحً ةاقغ درصقآقث نـ َلآث ّغـ اىٌتػاؽ ةػا نقػؼرات ؿػازناف نلػل ك ظَاؿػحًٌای
قَرای انيآث را نحَزً دكلث نؽةَر کؼدق ك اىحُار دارد کً دكلث نعاًب قٌْيانً اقغاـ ةػً
جأنآو دیغگاق قَرای انيآث کيغ .كاژقمؼدازی قٌْيانًٌای قَرای انيآث ةؼاؿاس فنػلٌای
قف ك ٌفث نيكَر نحفاكت ةَدق ك ٌؼیک ةؼاؿػاس قػؼایي صػاکم ةػؼ نَوػَع نحيازعٌفآػً
قاةلجفـآؼ اؿث؛ ةاایوصاؿ ةآكحؼ اّىای قػَرای انيآػث در قٌْيانػًٌای نتحي ةػؼ فنػل
قكم از كاژقٌای ٌهچَف «یادآكری ن قَد»« 2جأکآغ ن قػَد»« 3ظَاؿػحً ن قػَد» 4ك
«ىگؼاى ظَد را اّالـ ن ىهایغ» 5اؿحفادق ن کييغ .ةػا ایيکػً ایػو كاژقٌػا در قٌْيانػًٌای
1. Preamble
2. Noting that
3. Emphasizing
4. Demands
5. Concerned
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نتحي ةؼ فنل ٌفحم نيكَر ىآؽ ةًكفَر قاةلنكاٌغق اؿث كلػ در کيػار آىٍػا ةػً كاژقٌػای
ناىيغ «نضکَـ ن کيغ»« 1دكةارق جأکآغ ن کيػغ» 2ك «ةػا امػؼار ظَاؿػحً ن قػَد» 3ىآػؽ
ةؼظَرد ن کيآم کً ىكافدٌيغق جغآآؼ لضو قَرای انيآث از فنػل قكػم ةػً فنػل ٌفػحم
نيكَر اؿث.
 .1-1تحرین
ٌهافگَىً کً کَف ّياف دةآؼکل ؿاة ؿازناف نلل ةآاف کؼدق اؿث جَؿل ةً راقصل
جضؼیم در ىؽد ةـآاری از صقَقغاىاف صغفامل ةآو زي

ك گفحگَ در اجعاذ نَوػِ از ؿػَی

قَرای انيآث جلق ن قَد( .)11ةؼ ایو اؿاس قَرای انيآث ؿػازناف نلػل زناى کػً دیگػؼ
ركشٌای مآكيٍادقغق را فاقغ کارای الزـ ةغاىغ دؿث ةػً جضػؼیم ن زىػغ .قػَرای انيآػث
ًآ گـحؼدقای از جضؼیمٌای ةآوالهلل را در نقآاسٌای نعحل ّلآً اٌػغاؼ جْآآوقػغق
ظَد كوِ کؼدق اؿث .اّهػاؿ ایػو جضؼیمٌػا ةـػحً ةػً قػؼایي ظػاص صػاکم ةػؼ نَوػَع
«جضؼیمٌای دیپلهاجآک» «جساری ك ؿؼنایًگػاری» ك «جضؼیمٌای نـافؼج » ك اىَاع دیگػؼ
جضؼیمٌا را قانل ن قَد .از زناف جأؿآؾ ؿازناف نلل نحضػغ جػا ةػًانؼكز قػَرای انيآػث
ؿازناف نلل ةا اؿحياد ةً نادق  41نيكَر 25ةار اقغاناج جضؼیه ّلآً اٌػغاؼ ظػَد كوػِ
کؼدق اؿث .ایو قَرا ىًجيٍا از اةؽار جضؼیم ةػًّيَاف كؿػآلًای ةػؼای جػأنآو انيآػث زهْػ
اؿحفادق کؼدق اؿث ةلکً در ةؼظ از قٌْيانًٌای جضؼیه قاٌغ آف ٌـحآم کً از کكػَرٌا
ن ظَاٌغ کً ّالكقةؼ جضؼیمٌای قَرای انيآث ظَد ىآؽ ةًمَرت داكًلتاىً اقغاـ ةً جضػؼیم
ٌغؼ نَردىُؼ ؿازناف نلل ىهایيغ.
در زنآيً نقاةلً ةا ظكَىث ك افؼاطگؼای ىآؽ قَرای انيآث در نقاًِ نعحل جػاریع
ةً مغكر قٌْيانًٌای جضؼیه نحْغدی اقغاـ کؼدق اؿثٌ .غؼ قَرای انيآث از اّهاؿ ایػو
جضؼیمٌا كادار کؼدف دكلثٌا ك یا گؼكقٌػای ىػاقه صقػَؽ ةكػؼ ةػً امػالح رفحػار ظػَد ك
مایتيغی ةً اٌغاؼ نيغرج در نيكَر ةَدق اؿث ) .(Lopez, 2010: 298قَرای انيآث ةػؼای

1. Condemned
2. Reaffirm
3. Urging
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زلَگآؼی از كظانث اكواع در قؼایٌ کً صقَؽ ةكؼ ةًىضَ ةػارزی ةػا جٍغیػغٌای ركةػًرك
ةَدق اقغاـ ةً جضؼیمٌای ٌغفهيغ ةا اٌغاؼ ازمآفجْآآوقغق کػؼدق اؿػث .ةػًّتارت دیگػؼ
قَرای انيآث ةا ةؼگؽیغف راقٌای جقلآلدٌيغق ظكػَىث اززهلػً جضػؼیم جسػارت ؿػالح ةػا
نياً ةضؼافزدق ك یا نـغكد کؼدف نياةِ نال دكلثٌا ك یا گؼكقٌای جؼكریـػح

ةًمػَرت

ٌغفهيغ در راؿحای کاٌف ظكَىثٌا گاـ ةؼداقحً اؿث .جضؼیم اقحنادی دكلثٌػای ىػاقه
صقَؽ ةكػؼ اززهلػً جضػؼیم ؿػَنال
اریحؼق

()19

ّؼاؽ

()20

()16

ؿػآؼال َف

()17

زهٍػَری دنَکؼاجآػک کيگػَ

()18

افغاىـحاف( )21ك لآت ( )22ك کؼق قهال ( )23از ایو قتآل جضؼیمٌا ةَدقاىغ.

در ایو نَرد قَرای انيآث ؿازناف نلل در ةضؼاف ؿآؼال َف ةا جأؿآؾ کهآحػً 1132
ةًنيَُر ىُارت ةؼ ازؼای جضؼیمٌای نـافؼج افػؼاد ك جضؼیمٌػای ىفحػ ك جـػلآضاج ایػو
کكَر جَاىـحً اؿث از قغت ظكػَىثٌا در ایػو کكػَر ةکاٌػغ .ىهَىػً دیگػؼی از اقػغانات
قَرای انيآث در زنآيً جضؼیم ةًدلآل ىقهٌای فاصف صقَؽ ةكؼ ك صقَؽ ةكؼدكؿػحاىً را
ن جَاف در قٌْيانً قهارق ّ 1844لآً دكلث ؿَنال ةًكوَح نكاٌغق کؼد .قَرای انيآث
در ماراگؼاؼ ؿَـ قٌْيانػً یادقػغق از دكلثٌػا ن ظَاٌػغ «ةػًنيَُر کػاٌف جيفٌػا در
ؿَنال کً قؼایي نَزَد در آف ملش ك انيآث نيٌقً ك ىآؽ زانْػً ةآوالهللػ را ةػا ظٌػؼ
نَازً کؼدق ةًؿؼّث جهاـ نساری نياةِ اقحنادی ك نال گؼكقٌای درگآػؼ در آف کكػَر را
نـغكد کييغ» .یک از ىکات قاةلجَزً در ایػو قٌْيانػً كاژقمػؼدازی ظػاص اىساـقػغق در
ماراگؼاؼ  4آف اؿث .ةؼاؿاس ایو ةيغ قَرای انيآث «وػهو نضکػَـ کػؼدف دكةػارق جهػاـ
اقغانات ظكَىثآنآؽ در ؿَنال

«جضؼیک ةً ظكَىث» را ىآؽ نضکَـ کؼدق ك ىگؼاى ظَد را

از جهاـ فْالآثٌای کً ةػًنيَُر ایسػاد اظػحالؿ در اقػغانات ؿآاؿػ نـػالهثآنآؽ در آف
کكَر مَرت ن گآؼد اّالـ ن کيغ( .)11ةؼ ایو اؿاس قَرای انيآث جضؼیک ةً ظكػَىث را
ىآؽ ٌمؿي

ك ةؼاةؼ ةا اقغانات ظكَىثةار نَرد جَزػً قػؼار دادق اؿػث .ةػا نٌالْػً نعحنػؼ

قٌْيانًٌای جضؼیه قَرای انيآث ةً ایو ىحآسػً ن رؿػآم کػً جضػؼیم ةػًّيَاف یکػ از
اةؽارٌای ایو قَرا در نَازٍػً ةػا ظكػَىث ك یػا ةٍحػؼ اؿػث ةگػَیآم کػاٌف ظكػَىثٌا ك
زلَگآؼی از كظانث اكواع نَرد جَزً ةَدق اؿث.
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 .1-1عولیات حفظ صلح

()11

قَرای انيآث ؿازناف نلل جا مآف از ؿاؿ  1999در ٌآچیک از قٌْيانػًٌای ظػَد
اقارق مؼیش ك نـحقآه ةً ّهلآات صفٍ ملش ةًنيَُر «صهایػث از غآؼىُانآػاف» ىغاقػحً
اؿث ) .(Holt and Berkman, 2006نٌالًْ قٌْيانًٌای مادرقغق از ؿَی قَرای انيآث
از ؿاؿ  2000ةًایوؿَ ىكاف ن دٌغ کً ایػو رکػو نٍػم ؿػازناف نلػل ةػا جؼؿػآم ٌػغؼ
صهایث از غآؼىُانآاف در درگآؼیٌای ةآوالهلل

ةا ایساد نياً انو ك صفاَث از ّهػَـ ك

دكر ىگٍغاقحو آىاف از نياً درگآؼی ك ىآؽ ایساد نضآيٌای ة ظٌػؼ ظػَد را نحٍْػغ ةػً
صفاَث از زاف اىـافٌا در درگآؼیٌای نـلضاىً ك ىآؽ درگآؼیٌای داظلػ داىـػحً اؿػث.
ّلث نكارکث فْاؿ قَرای انيآث در ّهلآاتٌای صفٍ ملش مؾ از دًٌ  1990را ن جػَاف
نْلَؿ دك ّلث ّهغق داىـث؛ ىعـث ایيکً قَرا ةا مایاف زي

ؿؼد ك ظؼكج ؿازناف نلػل از

اىفْاؿ جَاىـث ركیکؼدی فْاؿ ك نذتث در ركیاركی ةا نَوَّات نحْغد ةآوالهلل اجعاذ کيغ
(قایگاف  .)245 :1380لػا درمػَرج کً در گَقػًای از زٍػاف نَوػَّ مػلش ك انيآػث
ةآوالهلل را جٍغیغ کيغ ةا كاکيف قَرای انيآث نَازً ن قػَد .دكـ ایيکػً مایػاف زيػ
ؿؼد نَزب قغ نفاٌآه ٌهچَف «ص جْآآو ؿؼىَقث» ك «اؿػحقالؿ از دكلػث نؼکػؽی»
ةًىضَ گـحؼدقای در زانًْ ةآوالهللػ نٌػؼح قػَد(ً .)26ػؼح ایػو نَوػَع نَزػب ةػؼكز
ظكَىثٌای ةـآاری در ىقاط نعحل زٍاف قغ؛ ةًىضَیکً ةآكحؼیو ّهلآػات صفػٍ مػلش
ؿازناف نلل ىآؽ در ایو زنآيً کارةؼد داقحً اؿث ).(Holt and Berkman, 2006
قَرای انيآث نحياؿب ةا افؽایف ك جيَع فْالآث ك اقحغاؿ ظَد در زنآيً صفٍ مػلش ك
انيآث ةآوالهلل ىًجيٍا ةًلضاظ که ةارٌا ةً راٌکار «صفٍ ملش» نحَؿل قغق اؿث ةلکػً
ةًلضاظ کآف

یْي از صآخ «كَای ك نأنَریثٌای نضَلً» ةً ىآؼكٌای صػافٍ مػلش ىآػؽ

آىٍا را نحضَؿ ؿاظحً اؿث .چيافکً در ایو دكرق مػلشةاىاف كَػای نحيػَع ك مآچآػغقای را
ٍّغقدار قغقاىغ کً از «کهک ةً نػاکؼق ةؼای دؿحآاة ةً جَاف نآاف ًػؼفآو نعامػهً» ك
«ازػػؼای قػػؼارداد مػػلش در آىگػػَال» «جضَیػػل کهػػک ةكؼدكؿػػحاىً در ةَؿػػي كٌؼزگَیو ك
ؿَنال » «جغارؾ ك ازؼای اىحعاةات در کانتَج» جا صفٍ «نضآٌػ انػو» ك ةادتػات ةػؼای
ةازگكث دنَکؼاؿ در ٌائآح را قانل ن قَد .گاٌ قَرای انيآػث ناٌآػث غآؼقٍػؼی ك
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نـالهث آنآؽ ّهلآات صفٍ ملش را دگؼگَف کؼدق ك ةً ىآؼكٌای صافٍ ملش كَآفً «ازػؼای
ملش» را نضَؿ ىهَدق اؿث کً ایو انؼ ىًجيٍا کهک ةً کارای ةآكحؼ ّهلآات ىکػؼدق ةلکػً
ةً اّحتار ّهلآات صفٍ ملش مغنً رؿاىغق اؿث (قایگاف .)247 :1380
قٌْيانػػًٌای قػػَرای انيآػػث در زنآيػػً ّهلآػػات صفػػٍ مػػلش ك انيآػػث ةآوالهلل ػ
نأنَریثٌا ك كَای نحْغدی را ةؼٍّغق ملشةاىاف ؿازناف نلل قؼار دادق اؿثٌ .ؼچيغ ركیػً
یگاىًای از ىُؼ دانيً نأنَریثٌای ملشةاىاف ةًچكم ىه ظَرد ك ایو كَآفً ةـحً ةً قؼایي
صاکم ةؼ نَوَع نحفاكت اؿث كل ةؼظ از نأنَریثٌا از ىُؼ «ناٌآث» یکـاف ٌـحيغ کً
نٍمجؼیو آىٍا ّتارجيغ از« :صفاَث از غآؼىُانآػاف در ةؼاةػؼ ظكػَىثٌای قؼیػبالَقَع»

()27

«نضافُث از ؿاظحهافٌای نٍم دكلح ك جأؿآـػات صآػاج از قتآػل جأؿآـػات ارجتػاً ك
ةٍغاقح »
«ٌهاٌي

()28

«جالش ةؼای جـػؼیِ در کهکٌػای اىـافدكؿػحاىً در نيػاً زيگػ »

()29

کؼدف جالشٌای ةآوالهلل ةؼای اؿکاف مياٌسَیاف ك کهکٌای ةكؼدكؿػحاىً ةػً

آىٍا»( )30ك «کهک ةً دكلث نؼکؽی ةؼای جػأنآو انيآػث نيػاً صـػاس ك ىآػؽ جأؿآـػات
ّاـالهيفًْ»(.)31
ةا ایيکً ّهلآاتٌای صفٍ ملش اىساـقػغق از ؿػَی قػَرای انيآػث ةػً نَفقآثٌػای
چكهگآؼی دؿث یافحً اؿث كل صقآقث انؼ ایو اؿث کً راٌکار «اّػؽاـ ىآؼكٌػای صػافٍ
ملش ةً نياً ةضؼافزدق» ةغكف جَزً ةً ریكًٌای ظكَىث قکلگؼفحً در آف نيٌقػً راق
ةً زای ىعَاٌغ ةؼد .ةًّتارت دیگؼ جأکآغ مؼؼ ةؼ اّؽاـ ىآؼكٌای صافٍ ملش مؾ از كقػَع
ظكَىثٌا کارؿاز ىتَدق ك قَرای انيآث ةًّيَاف قغرجهيغجؼیو ىٍاد نَزَد در ؿازناف نلل
ةایغ ةً ركشٌای «مآكگآؼیکييغق» از ظكَىثٌا جَؿػل زَیػغ .ةػًكیژق ایيکػً ةـػآاری از
کكَرٌا دیغگاق ظَقتآياىًای در نَرد ّهلآات صفٍ ملش ؿػازناف نلػل ىغارىػغ .از دیػغگاق
کكَرٌای نَؿَـ ةً «کكَرٌای زيَب» 1ؿازناف نلل نحضغ از ؿَی کكَرٌای قغرجهيغ ك
در راؿحای نيافِ آىٍا اقغاـ ةً اّؽاـ ىآؼكٌای صافٍ ملش ةً کكػَرٌای فقآػؼ ن کيػغ .ایػو
دیغگاق ةا نؼازًْ ةً جؼکآب کكَرٌای ّىَ «کهآـػآَف اؿػحقؼار مػلش» 2جقَیػث قػغق (ك

1. South Countries
2. Peace Building Commission
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زنآيح ّغـ نَفقآث ّهلآات صفٍ ملش را فػؼاٌم ن کيػغ .از دیگػؼ نكػکالج کػً قػَرای
انيآث در زنآيً ّغـ نَفقآث ك نقتَلآث ّاـ ّهلآات صفٍ ملش ةا آف ركةػًرك ةػَدق اؿػث
نؼةَط ةً جأنآو نال چيآو ةؼىانًٌای ةَدق اؿث ).(Murphy, 2007: 13
 .1-1تأسیس هحاکن کیفری بیيالوللی
مؾ از جأؿآؾ دادگاقٌای ىُان ةآوالهلل ىػَرىتؼ
 1946ك نضاکهً ك نسازات زيایحکاراف ةؽر

زي

ك جَکآػَ در ؿػاؿٌای  1945ك

زٍاى دكـ جَؿي نحفقآو جا ؿاؿٌای

اظآؼ دیگؼ زانًْ نلل قاٌغ ازؼای ّغالث جَؿي یک دادگاق کآفؼی ةآوالهلل ىتَدق اؿػث.
اةْاد كؿػآِ ك دٌكػحياؾ کكػحار زهْػ

اظػؼاج ك جتْآػغ غآؼىُانآػاف ك ؿَ اؿػحفادقٌای

گـحؼدق از زىاف ك کَدکاف نَزب جأؿآؾ دك دادگػاق ةآوالهللػ جَؿػي قػَرای انيآػث در
ؿاؿٌای  1993ك  1994ةًجؼجآب ةؼای جْقآب ّانالف ىقهٌای ّهغق صقػَؽ ةكؼدكؿػحاىً
در یَگـالكی ؿاة ك ركاىغا قغ (قایگاف .)203 :1380
قَرای انيآث ؿازناف نلل کَقآغق اؿث از ًؼی ةؼمای نضاکم کآفؼی ةآوالهلل

از

ة کآفؼ ناىغف زيایحکاراف زيگ کً ظَد جٍغیغی ةؼای ملش ك انيآػث ةآوالهللػ ٌـػحيغ
زلَگآؼی کيغ .ةؼ ایو اؿاس قَرای انيآث جكکآل دادگاقٌای کآفؼی ةآوالهلل را اقػغان
در راؿحای مایاف دادف ةً ىقه ّهغق صقَؽ ةكؼدكؿحاىً ك از ایو ًؼیػ

ازػؼای صاکهآػث

قاىَف ةًقهار آكردق اؿثٌ .هافگَىً کً مآكػحؼ ىآػؽ گفحػً قػغ قػَرای انيآػث در زنآيػً
جأؿآؾ نضاکم کآفؼی ةآوالهلل دارای مالصآث اىضناری ىتَدق ك رکو نٍم دیگؼ ؿػازناف
نلل یْي نسهِ ّهَن ىآؽ از ایو اظحآار ةؼظَردار اؿث کً ةػً جأؿػآؾ نضػاکم کآفػؼی
ةآوالهلل اقغاـ کيغ .ایساد نضػاکم کآفػؼی از ؿػَی قػَرای انيآػث ةػًدىتاؿ فكػار افکػار
ّهَن ك اجعاذ جنهآمٌای ؿآاؿ از ؿَی اّىای آف نَرد اّحؼاض دكلثٌا ةَدق اؿث.
ىعـحآو گاـ قَرای انيآث ةؼای جأؿػآؾ نضػاکم کآفػؼی ةآوالهللػ

درظَاؿػث از

دكلثٌای ّىَ زانًْ ةآوالهلل ةؼای ارائً گؽارش ك نـحيغات صقَق در نػَرد ىقهٌػای
ّهغق صقَؽ ةكؼدكؿحاىً در کكَر ةضؼافزدق ةً قَرای انيآث اؿث .ةؼ ایو اؿػاس قػَرای
انيآث ةا جكکآل گؼكٌ از کارقياؿاف (کً اغلػب در قالػب کهآـػآَف جأؿػآؾ ن قػَىغ)
اًالّات فؼؿحادققغق ةً قَرای انيآث را گػؼدآكری ن کيػغ .نأنَریػث گػؼكق کارقياؿػاف
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جيُآم ك گؼدآكری اؿياد ك نغارؾ از ىقهٌای فاصف صقَؽ ةكؼدكؿحاىً ك ارائً آف ةً قػَرای
()33

انيآث اؿث .جاکيَف قَرا ةًًَر اىضناری اقغاـ ةً جكکآل دك دیَاف کآفؼی ةآوالهلل نٍم

ىهَدق اؿث کً ّتارجيغ از «دیَاف کآفؼی ةآوالهلل ةؼای یَگـالكی ؿاة » 1ك «دیَاف کآفؼی
ةآوالهلل ةؼای ركاىغا»ٌ .2ؼچيغ دك دیَاف یادقغق ةؼظالؼ دیَاف کآفؼی ةآوالهلل «دائهػ »
ىآـحيغ كل در ًَؿ فْالآث ظَد جَاىـحًاىغ ةً ایساد ركیػً ةآوالهللػ ك ٌهچيػآو نضاکهػً
ىاقىاف صقَؽ ةكؼدكؿحاىً ةـآار کهک کييغ ).(Akhavan, 2001: 9
 .1-1ایجاد هٌطقه پرٍاز هوٌَع
ٌغؼ از ایساد نياً انو در صقَؽ ةكؼدكؿحاىً ةآوالهلل
اؿث کً در زي

صهایث از افؼاد آؿآبمػیؼی

قؼکث ىغارىغ اّم از ایيکً ىُانآاى ةاقيغ کً ةًدلآل ةآهاری ك زؼاصػث از

مضيً ىتؼد دكر قغقاىغ ك یا غآؼىُان ٌای کً در زي

دظالث ىغاقحً ك جٍغیغی ةؼای ًؼؼ

نقاةل نضـَب ىه قَىغ .نيَُر از ایساد نياً ك نضلٌای انػو ایسػاد فىػای انػو ةػؼای
انکافمػیؼ کؼدف ارائً کهکٌای ةكؼدكؿحاىً غػای ك داركی

ظغنات مؽقک ك جأنآو انيآػث

ةؼای اقعاص آؿآبمػیؼ نَرد صهایث اؿث (قایگاف .)134 :1380
در جاریط ؿازناف نلل قَرای انيآث ةؼای ىعـحآوةار در دًٌ  1990ةػًنيَُرصهایث
از گؼكقٌای اىـاى ك درنْؼض ظٌؼ اقغاـ ةً ةؼقؼاری نيٌقً مؼكاز نهيػَع در قػهاؿ ّػؼاؽ
کؼد )ٌ .)34((Hurrell, 1999: 59ؼچيغ از ىُؼ ةؼظ از نؤلفاف مآكآيً ایساد نيٌقػً انػو
ةً ؿاؿ  1870ك زناف ٌاىؼی دكىاف( )35ةازن گؼدد ) )McQueen, 2004: 2كل در نفٍػَـ
ظاص کلهً نيٌقً مؼكاز نهيَع ةؼای ىعـحآوةار در ّؼاؽ ك در دًٌ  1990ازؼای قػغ .در
آكریل  1991ایاالت نحضغق انؼیکا ةؼیحاىآا ك فؼاىـً ةا روػایث وػهي قػَرای انيآػث

()36

ىآؼكٌای ىُان ظَد را ةًنيَُر صهایث از کؼدٌا کً مؾ از صهلً مغاـ صـآو در کَقٌای
قهال ایو کكَر مؼاکيغق قغق ةَدىغ اّؽاـ کؼدىغ.

)1. International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY
)2. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR
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ّهلآات ةكؼدكؿحاىً نحضغیو ك ؿازناف نلل در صهایث از کؼدٌا ةـآار ؿؼیِ اىساـ قػغ
انا ٌهاف اقغاـ ك ؿؼّث در نَرد قآْآاف ةًکار ىؼفث کً ىكافدٌيغق جتْآه آقػکار در نآػاف
نؼدـ ّؼاؽ ةؼای ارائً کهکٌای ةكؼدكؿحاىً ةَد (قایگاف  .)139 :1380در ؿػاؿ  1993ىآػؽ
قَرای انيآث ةؼای نضافُث از نـلهاىاف ةَؿيآای در ةؼاةؼ ماکـازی ىژادی جَؿي مؼبٌا 6
نيٌقً مؼكاز نهيَع ایساد کؼد .در ناق نً  1994قَرای انيآث ؿازناف نلػل ةػؼای صهایػث از
آكارگاف ركاىغای در ةؼاةؼ صهلً كصكآاىً جَجـ ٌا ةػً «ٌآ ػث نـػاّغت ؿػازناف نلػل ةػؼای
ركاىغا» 1ایو اظحآار را داد کً ةًنيَُر زلَگآؼی از كظانث اكواع در داظل قلهؼك ركاىغا اقغاـ ةً
ایساد «نيٌقً انو» کيغّ .الكقةؼ ایو قَرای انيآث در نياً زيگ دیگؼ ىآؽ اقغاـ ةً ایسػاد
نياً انو کؼدق اؿث کً ةؼظ از آىٍا اززهلً نيٌقً انو ایسادقغق در ؿؼةؼىآکا 2در ةَؿػي
در ؿاؿ  1995ةا قکـث کانل ركةًرك قغ .ایو قکـث کً در م آف  8372ىفؼ از نـػلهاىاف
ةَؿي ةًقکل كصكآاىًای قحلّاـ قغىغ نَزب قغ کً قَرای انيآث جا ؿاؿ  1999ةً ایساد
نياً انو دیگؼی اقغاـ ىکيغ .مؾ از كقَع زيػ

داظلػ در لآتػ در ؿػاؿ  2011قػَرای

انيآث ایساد نياً مؼكاز نهيَع را دكةارق در دؿحَرکار ظَد قؼار داد .ایو نَوػَع ٌؼچيػغ ةػا
()37

اةؼاز ىگؼاى ٌای ّهآ دكلثٌای چآو ك ركؿآً ركةًرك قغ

كلػ ؿػؼاىساـ نػَرد نَافقػث

اّىای دائم قَرای انيآث قؼار گؼفث( .)38ایساد نيٌقً انو ك نيٌقً مؼكاز نهيَع مؾ از قؼكع
زي

داظل در ؿَریً ىآؽ نَرد جَزً ةؼظػ از کكػَرٌای غؼةػ ك کكػَرٌای نيٌقػً قػؼار

گؼفث .در ؿاؿ  2011دكلث جؼکآً ةًًَر رؿه اّالـ کؼد کً از ٌؼ ىَع جالقػ ةػؼای ایسػاد
نيٌقً مؼكاز نهيَع در ؿَریً صهایث ظَاٌغ کؼد (جارىهای فاریو مالـػ

 12ژاىَیػً )2015؛

ةاایوصاؿ نعالفث کكَرٌای ركؿآً ك چآو ةا ایساد چيآو نيٌقًای نَزػب قػغ کػً قػَرای
انيآث نَف ةً ایساد آف در ؿَریً ىكَد.
ٌؼچيغ ایساد نياً مؼكاز نهيَع از ؿَی قَرای انيآث اقغان نذتث ةؼای زلَگآؼی
از كظانث اكواع ك ةؼكز فسایِ اىـاى جلق ن قَد كل جهـک ةً آف ةًّيَاف اةؽاری ةػؼای
ىآل ةً نقامغ ؿآاؿ از ؿَی کكَرٌای ةؽر

ك ىآؽ رفحار جتْآهآنآػؽ ةػا زَانػِ اىـػاى

)1. United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR
2. Srebrenica
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ىآازنيغ کهکٌای اىـافدكؿحاىً نَزب قغق اؿث کً ایساد چيآو نيػاًق ةػا اىحقادٌػای
زیادی از ؿَی کكَرٌا نَازً قغق ك درّهػل ةػًّيَاف اةػؽاری ؿآاؿػ نػَرد جَزػً قػؼار
گآؼد )39(.ةاایوصاؿ یک از اقغانات قَرای انيآث در زنآيً کاٌف ظكَىثٌا چً در ّؼمػً
ةآوالهلل ك چً در درگآؼیٌای داظل

ایساد نياً انو ةَدق اؿث.

 .9هشارکت دولت جوهوری اسالهی ایراى در تحقق شعار جهاى علیـه خشـونت و
افراطگرایی
دكلث زهٍَری اؿالن ایؼاف کً یک از نٍمجؼیو امػَؿ قػاىَف اؿاؿػ آف قػْار «ىػً
قؼق ك ىً غؼة » اؿث وهو اىحقاد از جقـآمةيغی کكَرٌا اؿحقالؿ ك صىَر مؼرى

آىاف در

ّؼمً ةآوالهلل را یک از ظَاؿحًٌای نكؼكع ظَد ن داىغ .در ایو راؿحا دكلث ایػؼاف ةػًكیژق
مؾ از مآؼكزی اىقالب اؿالن

جالش کؼدق اؿث کً در ّؼمً ةآوالهلل ٌهػَارق قػاٌغ مػلش

ةاقغ کً ظَد ایو ظَاؿحً نـحلؽـ صىَر نؤدؼ در مضيً ؿازنافٌای ةآوالهلل اؿث .جػاکيَف
دكلث ایؼاف چيغیو ىَةث دؿث ةً اةحکار زدق ك دکحؼیوٌای قاةلمػیؼق را ةً ؿازناف نلل ارائً
دادق کً از ؿَی نسهِ ّهَن ك ىآؽ دیگؼ ارکاف ؿازناف نلل نَرد جَزً قؼار گؼفحػً ك ةازىكػؼ
قغقاىغ.در ایو نآاف دك اقغاـ قاظل از ؿَی ایؼاف نٌؼح قغق اؿث کً ٌػؼ دك ىآػؽ در قالػب
قٌْيانً از ؿَی نسهِ ّهَن نَرد مػیؼش قؼار گؼفحًاىغ کً ّتارجيغ از« :قٌْيانً گفحگػَی
جهغفٌا» ك قٌْيانً «زٍاف ّلآً ظكَىث ك افؼاطگؼای » .ازآىساکً ّيػَاف نقالػً «جأکآػغ ةػؼ
قٌْيانً  »waveدارد در ایو ىَقحار جيٍا ةً ایو قٌْيانً ن مؼدازیم.
 .1-1قطعٌاهه جهاى علیه خشًَت ٍ افراطگرایی
قٌْيانً زٍاف ّلآً ظكَىث ك افؼاطگؼای کً ًؼح اكلآً آف جَؿي زهٍَری اؿػالن
ایؼاف نٌؼح قغ جا انؼكز آظؼیو فْالآث نسهِ ّهػَن در زنآيػً ظكػَىث ك افؼاً گػؼی
ةَدق اؿث .نفاد ایو قٌْيانً کً در دؿحَرکار قهارق  15ىكـػث  68نسهػِ نػَرد ةؼرؿػ
قؼار گؼفث ةغكف نعالفػث ٌػآچ کكػَری ك از ًؼیػ کيـاىـػَس ةًجنػَیب رؿػآغ .ایػو
قٌْيانً کً درةؼدارىغق  28ةيغ اؿث نَوَعٌای نحيَّ را کً ٌؼکػغاـ ةػًىضَی اؿػحْغاد
نقاةلً ةا افؼاطگؼای را دارد درةؼن گآؼد .نتيای مغكر ایو قٌْيانً آفگَىػً کػً ةيػغ اكؿ
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ٌهآو قٌْيانً ىآؽ ةً آف اقارق ن کيغ الؽانات نيغرج در نيكَر نلل نحضغ ك ىآػؽ اّالنآػً
زٍاى صقَؽ ةكػؼ اؿػث .ةػًّتارت دیگػؼ نسهػِ در ایػو قٌْيانػً ةػًًَر مػؼیش ٌهػً
قٌْيانًٌای مادرقغق در نػَرد ظكػَىث ك افؼاطگؼایػ را کػً درصقآقػث ىكػ ثگؼفحً از
اّالنآً زٍاى صقَؽ ةكؼ ٌـحيغ نَرد جأکآغ دكةارق قؼار ن دٌػغ .ةؼرؿػ کلػ قٌْيانػً
صاوؼ ىكاف ن دٌغ کً ایو قٌْيانً ةؼ  3نَوػَع نضػَری جأکآػغ داردٌ .ؼچيػغ مػؼداظحو
قٌْيانً ةً ایو نضَرٌا نَوَّ زغیغ ىآـث ك در گػقحً ىآؽ ؿػاةقً داقػحً اؿػث كلػ
ىكافدٌيغة ایو اؿث کً نسهِ ّهَن ةً مغیغق ظكَىث ك افؼاطگؼایػ

ةػًّيَاف نْلػَل

کً ریكً در رفحار دكلثٌا دارد جَزً کؼدق اؿث.
 .1-1السام کشَرها به احترام به حقَق بٌیادیي بشر
ازآىساکً ّغـ قياؿای ك جضقآؼ صقَؽ ةكؼ نيحٍ ةً اّهاؿ كصكآاىًای قغق اؿث کً
ركح ةكؼیث را ةً ّنآاف كاداقحً ك ٍََر دىآای کً در آف افؼاد ةكؼ در ةآاف ك ّقآػغق آزاد
ك از جؼس ك فقؼ فارغ ةاقيغ ةًمَرت ةاالجؼیو آرزكی زانًْ ةكؼی( )40در آنغق نَرد جَزػً
ؿازناف نلل ةَدق اؿث .یک از جأکآغٌای ّهغق قٌْيانً زٍاف ّلآً ظكَىث ك افؼاطگؼای
جؼغآب ك جكَی دكلثٌا ةؼای صهایث ك ازؼای کؼدف قَاّغ نؼةَط ةً صقَؽ ةكؼ( )41اؿػث.
ةيغ ىعـث ایو قٌْيانً ةا اقارق ةً قٌْيانًٌای نؼجتي کً مآكػحؼ جَؿػي نسهػِ ّهػَن
مادر قغق ةًىضَی جؼؿآمکييغة ظي ؿآؼی اؿث کػً نسهػِ آف را دىتػاؿ کػؼدق اؿػث .از
دیغگاق نسهِ ّهَن ؿازناف نلل اصحؼاـ ةً صقػَؽ ةكػؼ ك ةػؼكز ظكػَىث ك افؼاطگؼایػ
ارجتاط نـحقآه ةا ٌم دارىغ .التحً صقَؽ ةكؼ نػغىُؼ نسهػِ ّهػَن
ةؼظ از دكلثٌا ادّا دارىغ ارزشٌای ةؼآنغق از فؼٌي

مػؼفاً آفگَىػً کػً

غؼب ىآـث؛ زیؼا در ةيػغ دكـ ایػو

قٌْيانً ك قٌْيانًٌای مآكآو( )11ةؼ وؼكرت اصحؼاـ ةً «ص ٌػای فؼٌيگػ » کػً اغلػب از
ؿَی کكَرٌای نعال نْآارٌای صقَؽ ةكؼی غؼب نٌؼح قغق جَزً ك جهؼکؽ قغق اؿث.
در ایو راؿحا ةيغ ( )6ةا اقارق ةً الؽاـ کكَرٌا ةً اصحؼاـ ةً صقَؽ ةكؼ جٍْغ دكلثٌای ّىػَ
ؿازناف را گَقؽد کؼدق ك ةالفاملً در ةيغ ( )7ةً مآانغٌای ّغـ رّایػث آزادیٌػای اؿاؿػ
اقارق دارد .در ایو ةيغ قٌْيانً جأکآغ ن کيغ کً دكلثٌای ّىَ نسهِ نحقاّغ قغقاىغ کػً
زي

ك درگآؼیٌػای نـػلضاىً ن جَاىػغ نيسػؼ ةػً ةيآػادگؼای ك اقػاًّ افؼاطگؼای ٌػای
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ظكَىثةار ك جؽلؽؿ در جَؿًْ صقَؽ ةكؼ ك آزادیٌػای ةيآػادیو افػؼاد قػَد .در ایػو راؿػحا
«ىعـحآو ك نٍمجؼیو نـ َلآث دكلثٌا جىهآو زىغگ ٌهؼاق ةا ملش ك ّػاری از ظكػَىث
ةؼای قٍؼكىغاف ؿاکو در نضغكدق نؼزیاش اؿث .مایتيغی ةً چيآو نـػ َلآح

نيسػؼ ةػً

ٌهؽیـح نـػالهثآنآؽ دكلػث ةػا دكلثٌػای ٌهسػَار ك درىحآسػً جػأنآو مػلش ك انيآػث
ةآوالهلل ظَاٌغ قغ»(.)43
از ایو دیغگاق رّایث وَاةي نؼةَط ةً صقَؽ ةكؼ ىعـػحآو ظَاؿػحً نسهػِ ّهػَن
ةؼای نقاةلً ةا ظكَىث ك افؼاطگؼای اؿث؛ ایػو ظَاؿػحً ةػًزؽ از ًؼیػ آنػَزش ك جػؼكیر
آکادنآک ك ٌغفهيغ صقَؽ ةكؼ ك جـانش در ةآو افؼاد زانًْ نضق ىعَاٌغ قغ .درةارق ایػو
نَوَع قٌْيانً «زٍاف ّلآً ظكَىث ك افؼاطگؼای » ةيغٌای ىـتحاً نفنػل را در راؿػحای
جؼكیر آنَزش ةً ظَد اظحناص دادق اؿث کً ن جػَاف ةػً نػَاد ( )8ك ( )10ایػو قٌْيانػً
اقارق کؼد.
دیغگاق اّىای نلل نحضغ در نػَرد آنػَزش ةػًّيَاف اةػؽاری ةػؼای نقاةلػً ةػا مغیػغق
افؼاطگؼای چيآو نيْکؾ قغق اؿث« :ةؼ اٌهآػث صآػاج آنػَزش کػً نكػحهل اؿػث ةػؼ
آنَزش صقَؽ ةكؼ ةًّيػَاف نػؤدؼجؼیو ّانػل ارجقػای ةؼدةػاری در زلػَگآؼی از گـػحؼش
افؼاطگؼای از ًؼی جؼكیر نـحهؼ اصحؼاـ ةً صآات ك جػؼكیر ركیػً ّػغـ ظكػَىث اّحػغاؿ
گفحگَ ك ٌهکاری جأکآغ ن کيغ ك ىآؽ ٌهً کكَرٌا آژاىؾٌػای جعننػ كاةـػحً ةػً نلػل
نحضغ ك ؿازنافٌای ةآودكلح ك غآؼدكلح را جؼغآب ن کيغ کً فْاالىً ةً ایػو جػالشٌػا از
ًؼی جأکآغ ةؼ «آنَزش نغى » آنَزش نٍارتٌای وػؼكری ةػؼای زىػغگ ك ىآػؽ امػَؿ ك
ركیًٌای دنَکؼاجآک در جهان ؿٌَح رؿػه

غآؼرؿػه ك ىآػؽ آنػَزش ٌهگػاى کهػک

کييغ» ك ىآؽ «از کكَرٌا ن ظَاٌغ کً از اقاًّ اًالّات درةػارق ةؼدةػاری ك اصحػؼاـ نحقاةػل
صهایث کييغ ك ةؼ اٌهآث انکاف کهک رؿاىًٌا ك فياكریٌای نغرف ٌهاىيغ ایيحؼىػث ةػؼای
ارجقای اصحؼاـ ةً جهاـ صقَؽ ةكؼ ك ىآؽ ةًنيَُر جَؿًْ نفاٌآم ةٍحؼ نآػاف جهػان نػػاٌب
اّحقادات فؼٌي ٌا ك نؼدناف در مآكتؼد ةؼدةػاری ك اصحػؼاـ نحقاةػل ك اؿػحضکاـ ةآكػحؼ ك
نؼدكد داىـحو افؼاطگؼای ٌهؼاق ةا ظكَىث جأکآغ ن کيغ».

نقش شورای امنیت سازمان ملل در تحقق شعار جهان علیه101 / ...

جأکآغ ةؼ آنَزش قٍؼكىغاف کً درصقآقث یک از اؿاؿ جؼیو ك ةيآادیجؼیو صقَؽ
اىـاى نضـَب ن قَد در اؿياد ةآو الهلل دیگؼی نَرد جَزً قؼار گؼفحً اؿث .اّالنآً
زٍاى صقَؽ ةكؼ در ةيغ ( )2نادق ( )26ظَد اّالـ ن کيغ« :آنَزش ةایغ ةًؿهث رقغ
کانل قعنآث اىـاى ك جقَیث اصحؼاـ ةً صقَؽ ك آزادیٌای ةكؼ ٌغایث قَد .آنَزش ةایغ
صـو جفاٌم ةؼدةاری جـاٌل ك دكؿح نآاف جهاـ نلثٌا گؼكقٌای ىژادی یا نػٌت را
جؼكیر کيغ ك ىآؽ نَزب مآكتؼد فْالآثٌای نلل نحضغ در راق صفٍ ملش قَد» .ایو نَوَع
در نآذاؽ ةآوالهلل صقَؽ اقحنادیػازحهاّ ك فؼٌيگ ننَب  16دؿانتؼ  1966دانيً ك
اةْاد كؿآِجؼی مآغا کؼدق اؿث« :دكلثٌای ّىَمآهافىانً صاوؼ ص

ٌؼکؾ را ةؼای

آنَزش ةًرؿهآث ن قياؿيغ .دكلثٌای یادقغق نَافقث دارىغ کً ٌغؼ آنَزش ةایغ رقغ
کانل قعنآث اىـاف ك ایساد اصـاس کؼانث اىـاى ك جقَیث اصحؼاـ ةً صقَؽ ك آزادیٌای
اؿاؿ ةكؼ ةاقغّ .الكقةؼ ایو دكلثٌای ّىَ ٌهچيآو ةا ایو نـ لً نَاف ٌـحيغ کً
آنَزش ةایغ کلآً افؼاد را ةؼای نكارکث نؤدؼ در یک زانًْ آزاد جَاىهيغ ؿازد جفاٌم ك
دكؿح

نآاف کلآً نلثٌا ك جهاـ گؼكقٌای ىژادی قَن

یا نػٌت

را اقاًّ دٌغ ك

زنآيًٌای جَؿًْ فْالآثٌای ؿازناف نلل نحضغ را ةًنيَُر صفٍ ملش فؼاٌم کيغ

()44

».

ةاایوصاؿ جا ؿاؿ  2010صغكد  77نآلآَف کَدؾ ةغكف ٌآچگَىً دؿحؼؿ ةً انکاىات
آنَزق در زٍاف كزَد داقحً اؿث .گؽارشٌای نَد صاک از ایو كاقْآث اؿث کً ةػآف
از ىآه از ایو کَدکاف در کكَرٌای زىغگ ن کييغ کً قؼایي زيگ ك یػا قػتًزيگ در
آىسا صاکم اؿث .ایو کكَرٌا زؽ کكَرٌای ٌـحيغ کً یا از ًؼی نيازّات قَن ك ىژادی
ك یا نػٌت در دركف ظَد ةً کكهکف مؼداظحًاىغ ك یا ایيکً جَؿي یک کكَر ظارز نَرد
جٍازم قؼار گؼفحًاىغ .ةاكرٌای غلي اّحقادی ظَد یکػ از نٍمجػؼیو دالیػل نضػغكد قػغف
دؿحؼؿ ٌا ةً آنَزش در ؿٌَح نل ٌـحيغ .ىحآسً چيآو نضغكدیح ّغـ آقيای مػضآش
قٍؼكىغاف ةا صل نكکالت نؼةَط ةً زانًْ ةَدق کً ظَد زنآيًؿػاز ةػؼكز اىػَاع ظكػَىث ك
افؼاً گؼی ظَاٌغ قغ ).(Grover, 2011: 4
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 .1-1خَدداری از تهدید ٍ یا کاربرد زٍر در رٍابط بیيالوللی
ةؼاؿاس ةيغ ( )4نادق ( )2نيكَر کلآً اّىای نلل نحضغ در ركاةي ةآوالهلل ظػَد از
جٍغیغ ةً زكر یا اؿحفادق از آف ّلآً جهانآث ارو یا اؿحقالؿ ؿآاؿ ٌؼ کكػَری یػا از ٌػؼ
ركش دیگؼی کً ةا نقامغ نلل نحضغ نغایؼت داقحً ةاقغ ظَدداری ظَاٌيغ کػؼد .اؿػحفادق
از ىآؼكی ىُان در زانًْ ةآوالهلل ةؼاؿاس نحو مؼیش ایو نادق درمَرج کً نيٌتػ ةػا
نيكَر نلل نحضغ ك جأنآو انيآث زهْ ىتاقػغ نػَرد مػػیؼش ىآـػث« .اؿػحفادق از زكر ك
قاّغقنيغ کؼدف جَؿل ةً قَق ازتار در زانًْ ةآوالهلل ةًاىغازقای دارای اةٍاـ اؿػث کػً از
اةحغای جأؿآؾ ؿازناف نلل ةً یک از مآچآػغقجؼیو نَوػَّات ةػؼای صقَقػغاىاف ك صقػَؽ
ةآوالهلل جتغیل قغق اؿث ) .(Rosenne, 2004: 109درصقآقث نقؼرق ةاال کانلکييغق ةيػغ
( )3نادق ( )2اؿث کً در آف از دكلثٌا ظَاؿحً ن قَد «اظحالؼٌای ةآوالهلل ظػَد را از
ًؼی كؿایل نـالهثآنآؽ ةًىضَی کً ملش ك انيآث ةآوالهلل ةًظٌؼ ىآفحغ صػل کييػغ».
ةاكزَد جأکآغ نيكَر ةؼ ّغـ کارةؼد زكر در ركاةي ةآوالهلل

در ّهل قاٌغ جَؿػل ةػً آف از

ؿَی ةؼظ از کكَرٌای قغرجهيغ ٌـحآم .ةؼای ىهَىً لكکؼکك دكلث انؼیکا ةػً ّػؼاؽ از
دیغگاق ةـآاری از صقَقغاىاف ةآوالهلل

نعال نيكَر نلل نحضػغ ك قٌْيانػًٌای قػَرای

انيآث ةَدق اؿث (.(Mc Goldrick, 2004: 35
ٌغؼ از ًؼح ایو نقغنً مؼداظحو ةً قٌْيانً زٍػاف ّلآػً ظكػَىث ك افؼاطگؼایػ ك
جأکآغ آف ةؼ ّغـ جَؿل ةً زكر اؿث .قٌْيانً زٍاف ّلآً ظكَىث ك افؼاطگؼای در ةيػغ ()3
ظَد ةا ةؼزـحً کؼدف ایو نـ لً کً «دكلثٌای ّىَ نحٍْغ ةً ّغـ جَؿل ةً زكر در ركاةي
ةآوالهلػػل ٌـػػحيغ» یکػػ از دالیػػل اقػػاًّ ظكػػَىث ك افؼاطگؼایػػ را ةػػؼكز ظكػػَىث ك
درگآؼیٌای نـلضاىً در ةآو دكلثٌػا ن داىػغ( .)45آفگَىػً کػً ىهایيػغق ایػؼاف در نسهػِ
ّهَن ؿازناف نلل ةًدرؿح اقػارق کػؼدق اؿػث درمػَرج کً دكلثٌػا فقػي ةػً مػغكر
قٌْيانً در ؿازناف نلػل در نضکَنآػث اّهػاؿ ظكػَىثةار ةػغكف جَزػً ةػً كوػْآثٌای
ةًكزَدآكرىغق ایو رفحارٌا جأکآغ داقحً ةاقيغ در نتارزق ةا ظكَىث ك جؼكریـػم ةػا قکـػث
نَازً ظَاٌآم قغ»(.)46
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نكعل اؿث کً در ةؼرؿ نَوػَع «جٍغیػغ یػا کػارةؼد زكر در ركاةػي ةآوالهللػ » ةایػغ
نفٍَن نَؿِ از آف را نَرد مػیؼش قؼار دٌآم؛ ةً ایو نْي کً ةایػغ ىگػؼش ظػَد را در نػَرد
کارةؼد ؿيح زكر در ركاةي ةآوالهلل جغآآؼ دٌآم .انؼكزق کكَرٌا ةًىغرت ةً کارةؼد زكر در ّؼمػً
ةآوالهلل اقغاـ ن کييغ؛ ةاایوصاؿ اؿحفادق از اةؽارٌای ىَیو اززهلػً نغاظلػً ؿآاؿػ

نغاظلػً

اقحنادی ك صهلًٌای ؿایتؼی ٌؼیک در دًٌٌای اظآؼ نَرد جَزً کكػَرٌا ةػؼای ادؼگػػاری ةػؼ
دیگؼ کكَرٌا ةَدق اؿث .درمَرج کً یک کكَر ةؼای صهایث از گؼكق ؿآاؿ ظامػ در داظػل
ظاؾ کكَری دیگؼ ةً نيازّات ؿآاؿ ك نػٌت ك یا ىژادی دؿث ةؽىغ مآانغٌای ظكػَىثآنآؽ
چيآو نغاظلًای ةًنؼاجب ةآكحؼ از ركیاركی ىُان دك کكَر ظَاٌػغ ةػَد« .اظحالؼٌػای ىػژادی
کً ىحآسً آف ىـلکك  1994ركاىغا را رقم زد ىحآسً نغاظلً آقکار دكلث ةلژیک درةؼ ٌػم زدف
جَازف ىآؼكٌای ؿآاؿ دكلث ركاىغا ةَد» (کَردؿ ك كل

.)93-100 :1393

انؼكزق نفٍَـ کارةؼد زكر ةا ًؼح دکحؼیو نغاظلً ةكؼدكؿحاىً ةا چالك اؿاؿػ ركةػًرك
قغق اؿث .از دیغگاق ةـآاری از ًؼفغاراف نغاظلً ةكؼدكؿحاىً جيٍا راق زلَگآؼی از ىقهٌػای
گـحؼدق صقَؽ ةكؼی در ةؼظ از کكَرٌا نغاظلً ةكؼدكؿحاىً اؿػث ).(Lepard, 2002: 4-7
التحً نغاظلً ةكؼدكؿحاىً ىآؽ ظَد دارای نْآارٌا ك وَاةٌ اؿث کً مؼداظحو ةً زؽئآات آف از
صَملً ةضخ نا ظارج اؿث .ةاایوصاؿ ظَد ایو ىَع نغاظلً ىآؽ ةًدلآل اٌػغاؼ ؿآاؿػ مكػث
مؼدق کكَرٌا جا ةًانؼكز ىحَاىـحً اؿث ةً نَفقآث دؿث یاةغ ).(Janzekovic, 2006: 131
در دؿحَرکار قهارق  116ىكـث  60نسهِ ّهَن
اّالـ کؼد کً ىحآسً کارةؼد زكر در زانًْ ةآوالهلل

ىهایيغق ؿَریً در ؿعيؼاى ظػَد

ةً مغیغقای زؽ جؼكیر ك اقاًّ ظكَىث

ك افؼاطگؼای ك صح جؼكریـم نيسؼ ىعَاٌغ قغ .ةؼای نذػاؿ اقػغاؿ ؿػؼزنآو فلـػٌآو از
ؿَی اؿؼائآل ك ّغـ قياؿای کكَر نـحقل از ؿَی آف نيسؼ ةً ةؼكز ظكَىث ظَاٌغ قغ.
در ایو نآاف اؿؼائآل ةا صهایث از گؼكقٌای جؼكریـح

زنآيً ةؼكز ظكَىث در ایو نيٌقً را

فؼاٌم کؼدق اؿث( .)47در ٌهآو زنآيً اؿؼائآل ةا ؿاظحو دیَار صائل نَزب ةؼكز مآانػغٌای
زغی در جَلآغ نضنَالت کكاكرزی ك دؿحؼؿ ةً ظغنات ةٍغاقػح

ىٍادٌػای آنَزقػ ك

نياةِ اكلآً آب قغق اؿث کً ظػَد نَزػب ةػؼكز ظٌؼٌػای ةـػآار زػغی در مػَرت ّػغـ
رؿآغگ در آیيغق ظَاٌغ قغ (وآائ ةآگغل ك ٌهکاراف .)498 :1391
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 .1-1هحکَهیت بیيالوللی «حوایت از رفتارهای خشًَتآهیس»
نضکَنآث ةآوالهلل رفحارٌای ظكَىثآنآؽ را ن جػَاف در دك ؿػٌش ةآوالهللػ ك نلػ
نَرد ةؼرؿ قؼار داد .قٌْيانًٌای نسهِ ّهَن ك قَرای انيآػث ایػو دك ؿػٌش را در کيػار
ٌم نَرد جَزً قؼار دادقاىغ .جضؼیک ةً اىساـ رفحارٌای ظكػَىثآنآؽ از نيُػؼ قػَرای انيآػث
جٍغیغی ةالقَق ةؼای ملش ك انيآث ةآوالهلل اؿث .نفٍَـ جٍغیغ ّلآً ملش ذکؼقػغق در نػادق
( )39نيكَر كوْآح اؿث کً ملش را ةًظٌؼ ن اىغازد .در ایومَرت ةضؼاى کً ةػؼای مػلش
نعاًؼقآنآؽ اؿث دك كیژگ دارد :یک ایيکً «اىفسارآنآؽ» اؿث ك دیگؼی ایيکً ىحآسً «ىقه
جٍْغی ةآوالهلل » اؿث .اىفسارآنآؽ ةَدف ةضؼاف ةيػا ةػً نػَرد دارای ریكػً ةآوالهللػ ك یػا
داظل اؿث .ریكً اىفسارآنآؽ ةَدف ةضؼاف زناى ةآوالهلل اؿث کػً رفحػار کكػَر ةضؼافؿػاز
چياف جساكزکاراىً ك یا جضؼیکآنآؽ ةاقغ کً ٌهـایگاىف را نؼَّب ؿازد ك یا فىای ةآوالهللػ
را چياف نـهَـ کيغ کً کَچکجؼیو ةؼظَردی نيسؼ ةً ةؼكز یک درگآؼی جهاـّآار قػَد .انػا
آىچً ةضؼاف داظل را اىفسارآنآؽ ن کيغ ؿآاؿث داظل جضهلىامػیؼ یػک کكػَر ةػؼای ؿػایؼ
کكَرٌای زانًْ ةآوالهلل اؿث ك ایو جضهلىامػیؼی ىاق از ىقػه نػَازیو نـػلم صقػَق
اؿث .نيَُر از ؿآاؿث داظل جضهلىامػیؼ ؿآاؿثٌای اؿػث کػً دكلثٌػا ةػؼای ؿػؼکَب
ؿازنافیافحً ك یا اّهاؿ فكار غآؼقاةلجضهل ةؼ قٍؼكىغاف ظَد اّهاؿ ن کييغ .رفحار قػػاف در
لآت را ن جَاف نذاؿ ةارزی در ایو زنآيً داىـث .ةً ّقآغق ةؼظ از اىغیكهيغاف جيٍا ةا كزَد
دكلثٌای کً ةا اّهاؿ ؿآاؿثٌای ددنيكاىً نَازیو اةحغای صقَؽ اىـاى را ىقه کؼدقاىػغ
ّانل اىفسارآنآؽ ةَدف نضق ن قَد.
درةارق نضکَنآث ةآوالهلل صهایث از رفحارٌای ظكَىثآنآؽ قٌْيانً نَرد ةضػخ در
نادق ( )10( )5ك ( )12ظَد ةآاف ن کيغ :جأکآغ ن قَد کً ةؼای کكَرٌا ةـآار نٍػم اؿػث
کً جهاـ قکل ٌای ظكَىث ّلآً زىاف ك ىآؽ ٌؼ ىَع جضؼیک نػٌت ك یا ّؼف را ةا اصحؼاـ ةً
جٍْغات ظَد کً در اّالنآً «الغای ظكَىث ّلآً زىاف»( )48ىآؽ ةً آف نحٍْغ قغقاىغ نضکَـ
کييغ( .اّىای نسهِ ّهَن ) ةا زغیث ٌؼ ىَع صهایػث از ىفػؼت (مؼاکيػ ) نلػ

ىػژادی ك

نػٌت را کً نَزب ةًكزَد آنغف اىگآؽقای ةؼای جتْآه دقهي ك جساكز اؿث را نضکػَـ
ن کيغ( .)49از کكَرٌای ّىَ ظَاؿحً ن قَد کً ةػا صهایػث از آزادی اًالّػات ك اظتػار
زنآيًٌای جـانش ك اصحؼاـ نحقاةل را فؼاٌم کييغ.
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نَوَع دیگؼی کً در نَرد نهيَّآث اّهاؿ ظكَىث ةایغ گفث ایػو اؿػث کػً دایػؼق
ظكَىث را ةایغ نَؿِ ك فؼاجؼ از اّهاؿ ظكَىث ّلآً «گؼكقٌای اىـػاى » جنػَر کػؼد .ةػؼای
نذاؿ نسهِ در قٌْيانً «آزادی نػٌب ك اّحقاد»( )50نَرخ  20دؿانتؼ  2012در ةيغ ؿػَـ
نادق ( )11ظَد ٌؼ ىَع جعؼیب ك یا صهلً ةً نکافٌای نػٌت ك یا ةقاع نحتؼکػً را جسػاكزی
آقکار ةً نتاى نـلم صقَؽ ةكؼ ك صقَؽ ةكؼدكؿحاىً داىـحً اؿث .ةؼ ایو اؿاس دكلثٌػا
نلؽـ ٌـحيغ از ٌؼ ىَع صهایح کً نيسؼ ةػً ظكػَىث نػػٌت ك یػا افؼاطگؼایػ ن قػَد
زلَگآؼی کييغ .نقَلً دیگؼی کً ارجتاط جيگاجيگ ةا نقاةلً ةا ظكَىث دارد ایػو اؿػث کػً
ةيغٌای جتْآهآنآؽ نَزَد در قَاىآو داظل کكَرٌا ةایػغ ةؼداقػحً قػَد .جقؼیتػاً ن جػَاف
گفث نسهِ ّهَن ایو ظَاؿحً را در ٌؼ قٌْيانً نؼجتي ةا «ملش ك انيآث ةآوالهلل » ك یا
«ظكَىث ك افؼاطگؼای » نٌؼح کؼدق اؿث.

()11

 .1-1علل ٍ آثار طرح جهاى علیه خشًَت ٍ افراطیگری
ٌمزناف ةا ركی کار آنغف دكلث یازدٌم در ؿاؿ  1392قػؼایي ك اكوػاع نيٌقػًای ك
زٍاى

ةًىضَی از ؿَی ةؼظ از کكَرٌا ًؼاص قغق ةَد کً ایؼاف را ةػًّيَاف ةؽر جػؼیو

صان گؼكقٌای ظكَىثًلب نْؼف ن کؼد .جقؼیتاً مؾ از صاددً یػازدق ؿػپحانتؼ ك مػؾ از
ؿعيؼاى زَرج ةَش کً در آف ؿً کكَر ایؼاف ّؼاؽ ك کؼق قهال را نضَر قؼارت نْؼفػ
کؼد ایؼافٌؼاؿ ك قآًٌْؼاؿ ةً یک از اكلَیثٌای جتلآغاج ك ؿآاؿػث ظػارز دكلػث
انؼیکا ك ةؼظ دیگؼ از دكلثٌا جتغیل قغق ةَد؛ نَوَّ کً فقي ةً جتلآغات ةؼ وػغ ایػؼاف
نضػغكد ىكػػغق ك اقػغانات ّهلػ آىٍػا را ىآػػؽ در مػ داقػحً اؿػػث .ایػو نَوػػَع در کيػػار
اظحالؼٌای گـحؼدق غؼة ٌا ةا ایؼاف ةؼ ؿؼ ةؼىانػً ٌـػحًای نَزػب قػغق ةػَد کػً ایػؼاف
ةًقغت ٌم از ىُؼ ركاةي ةآوالهلل ك ٌم از ىُؼ اقحنادی ةا چالفٌای اؿاؿ ركةًرك قَد.
ّالكقةؼ ایو جيگياٌای ؿاظحگ ّلآً ایؼاف نٍمجؼیو نَوَع چالفةؼاىگآؽ ةػؼای کكػَر نػا
ّغـ اّحهاد قَرای انيآث ةً فْالآثٌای زهٍَری اؿالن ایػؼاف در زنآيػً ةؼىانػً اجهػ ك
ؿؼایث ایو دیغگاق ةً دیگؼ ةعفٌای ؿازناف نلل ةَد .چيآو قػؼایٌ

فىػای نحفػاكج را

در جْانل ةا زٍاف ایساب ن کؼد .ةؼاؿاس چيػآو ةآيكػ ك ةػا اًػالع از ایػو نَوػَع کػً
ىعـحآو گاـ در جْانل ةآوالهلل

جالش ةؼای رفِ ىگؼاى در زنآيػً «ایؼافٌؼاؿػ » اؿػث
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قٌْيانً «زٍاف ّلآً ظكَىث ك افؼاطگؼای » از ؿَی ایؼاف ةً نسهِ ّهَن ؿػازناف نلػل
ارائً قغ ك نَرد جنَیب قؼار گؼفث.
نتیجهگیری
زهٍَری اؿالن ایؼاف یک از کكَرٌای قغرجهيغ در نيٌقً ظاكرنآاىً اؿث کً ةا دارا
ةَدف جاریع کٍو ك دؿحؼؿ ٌای اؿحؼاجژیک قغرج جْآآوکييغق در نيٌقً اؿث .ةؼ مایػً
ٌهآو قغرت رؤؿای زهٍَر آف دك ةػار در مػضو نسهػِ ّهػَن ؿػازناف نلػل ةػا ًػؼح
دکحؼیوٌای صقَق

نَاوِ رؿه ظَد در نَرد ركاةي ةآوالهلل را جتتآو کؼدقاىغ .ایػو دك

دکحؼیو کً ٌؼیک در دكرة ظام اّالـ قغق اؿث در زای ظَد نَرد اؿػحقتاؿ دكلثٌػای
ّىَ ؿازناف نلػل قػؼار گؼفحيػغ .جتآػآو دیػغگاق نقانػات رؿػه دكلػث ایػؼاف در زانْػً
ةآوالهلل

دؿحاكرد دیگؼی ىآؽ داقحً کً جَاىـحً اؿث مؼكژقٌای ایؼافٌؼاؿ را ةا ىاکػان

نَازً ؿازد .دکحؼیو زٍاف ّلآً ظكَىث ك افؼاطگؼای زناى از ؿػَی رئآؾزهٍػَر ایػؼاف
نٌؼح قغ کً گؼكقٌای جؼكریـح در ةعفٌای نعحل زٍاف ةًكیژق در نيٌقً ظاكرنآاىػً
ةً فسایِ دٌكحياک دؿث زدىغً .ؼح ایو ىُؼیً در نسهِ ّهَن ؿازناف نلل درصقآقػث
جليگؼی ةً قَرای انيآث ك کكَرٌای دارىغق صػ كجػَ در آف ارگػاف ةػَد .ةػًّتارت دیگػؼ
دكلحهؼداف ایؼاى ةا ًؼح ایو ىُؼیً ةًدىتاؿ ایو ٌغؼ ةَدىغ کً قَرای انيآث را ةً كَػای
ك کارکؼدٌای صقآق ظَد نحيتً کييغ .قَرای انيآث ةًدلآل ؿآاؿ کاری ةْى از اّىػای
ظَد در نقاةل ةضؼافٌای ةآوالهلل

کارکؼد ظَد را آفگَىً کً اىحُار ن ركد ك نيكػَر ىآػؽ

اةؽارٌای الزـ آف را جهٍآغ کؼدق اؿث ةًىضَ ةایـحًای ّهلآاج ىکػؼدق اؿػث .ایػو نَوػَع
ةػًكیژق در زلػػَگآؼی از «ظكػػَىث» ك ةػؼكز فسػػایِ ةكػػؼی ىهػَد ةآكػػحؼی داقػػحً اؿػػث.
درصقآقث قَرای انيآث ؿازناف نلل در اقغانات اكلآً ظَد ةؼای ظانَش کػؼدف قػْلًٌای
ظكَىث ك افؼاطگؼای آىچيافکً ةایغ کارىانً قاةلقتَل از ظَد ارائً ىغادق اؿػث .ةػا ایيکػً
قَرای انيآث در ةؼقؼاری ك صفٍ ملش ك انيآث ةآوالهلل دارای زایگاق قاةلجَزٍ اؿػث
كل مِؼؼ اجکا ةً ؿازكکار قَرای انيآث ةًىُؼ مضآش ىه رؿغ .در ةؼظ از نَارد اقغانات
ٌهؼاق ةا جْلل قَرای انيآث ظَد ّانل ةؼای قآَع ظكَىث ك ةؼكز زيػ

جهاـّآػار ةػَدق
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اؿث .ازآىساکً قَرای انيآث در نَازًٍ ةا ظكَىثٌا ك یا درگآؼیٌای ىآازنيغ مؼؼ زنػاف
نْقَل ةؼای ةؼرؿ ٌهًزاىتً كوْآث مآفآنغق اؿث رزَع ةػً ؿػازنافٌای ةآوالهللػ
نيٌقًای در درزً ىعـث ػچً از ؿَی قَرای انيآث ك چً از ؿَی دكلثٌا ػ ن جَاىػغ جػا
اىغازقای كاکيك ؿؼیِ ةً ظكػَىثٌا ك زلػَگآؼی از گـػحؼش آف ةػً دیگػؼ ىقػاط ةاقػغ.
ٌؼچيغ ىَیـيغق ةً ایو ىکحً نْحؼؼ اؿث کً ةؼظ از ؿازنافٌای ةآوالهللػ نيٌقػًای ةػا
جَزً ةً ّغـ ٌهکاری ةآو اّىا ةًدلآل جفاكت در دیغگاق ةً ؿازناى ة ادؼ جتغیل قػغقاىغ
كل ةًّيَاف راٌکاری ؿؼیِ در نقاةلً ةا ظكَىث ن جَاىغ نَرد ىُؼ دكلثٌا قؼار گآؼد.
ٌغؼ از ًؼح ایو دیغگاق اىکار زایگػاق ؿآاؿػ ك ازؼایػ قػَرای انيآػث در ّؼمػً
ةآوالهلل ىآـث؛ كل كاقْآث ایو اؿث کً ةا جَزػً ةػً ؿػازكکارٌای كؿػآْ کػً قػَرای
انيآث در نقاةلػً ةػا مغیػغقٌای ٌهچػَف ظكػَىث افؼاطگؼایػ

جؼكریـػم درگآؼیٌػای

نـلضاىً ك ...در اظحآار داقحً اؿث اىحُار ن رفث کػً ایػو ارگػاف ةحَاىػغ ىقػف نػؤدؼجؼی
ةًكیژق در مآكگآؼی از اّهاؿ ظكَىثٌا ایفا کيغ.
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 .4ةيغ  3نادق  11نيكَر.
 .5نادق  99نيكَر.
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کييغ جا جالش ةؼای زدكدف آدار آف .ةؼای نٌالًْ در ایو زنآيً ر.ؾ.S/PV.4072 :
 .10ةيغ  1نادق .52
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 .11ىعـحآو قٌْيانً قَرای انيآث در نَرد ةؼىانػً ٌـػحًای ایػؼاف (قٌْيانػً قػهارق 1696
نَرخ  31ژكئآً  )2006نقغنً مغكر قٌْيانًٌای ةْغی قَرای انيآث ةًنَزب فنػل ٌفػحم قػغ.
ةًّتارج ّغـ ازؼای قٌْيانً نتحي ةؼ فنل قكم ةًنْيای ة اّحتاری قٌْيانػًٌای فنػل قكػم
ىآـث ةلکً جنهآه ةً نفٍَـ ّاـ کلهً اؿث کً درمَرت ازؼا ىكغف ن جَاىغ نيسؼ ةػً جنػهآم
ةً نفٍَـ «ظاص» نقؼر در فنل ٌفحم نيكَر قَد.
12. Antonia Chaye, "on Chapter vii ½ of the UN Charter", Available at:
http://fletcher.tufts.edu/~/media/Fletcher/Microsites/Fila/PDFs/FILADiscussionPap
erNo0111.pdf.p.4 (accessed on 9 April 2015).
13. S/RES/2176,( 15 September 2014).

 .13ةؼای ىهَىً قٌْيانً قهارق  2170قَرای انيآث در زنآيً فْالآػث گػؼكقٌػای جؼكریـػح
داّف ك الينؼق در کكَرٌای ؿَریً ك ّؼاؽ ٌم در ةيػغٌای ( )12ك ( )15ك ٌػم در نػَاد ()2( )1
( )7ك ( )14ةً نضکَـ کؼدف اّهاؿ جؼكریـح ایو گؼكقٌا مؼداظحً اؿث.
 .14نادق .1
15. A/59/2005 (21 March 2005): In Larger Freedom: Towards Development,
Security and Human Rights for All.
16. S/RES.1365 (19 June 2001), S/RES/1407 (3 May 2002), S/RES/1425 (22
July 2002), S/RES/1725, (6 December 2006), S/RES/1744, (20 february 2007),
S/RES/1772, (20 August 2007).
17. S/RES/1299 (19 May 2000), S/RES/1306 (5 July 2000).
18. S/RES/1493 (28 July 2003).
19. S/RES/1298 (17 May 2000).
 .20ةؼىانً ىفث در ةؼاةؼ غػای ) (Oil-for-Food Programؿازناف نلػل نحضػغ ىػاـ ةؼىانػًای

اؿث کً ةا مغكر قٌْيانً  986قَرای انيآث ؿػازناف نلػل نحضػغ در جػاریط  14آكریػل  1995ك
ةًدىتاؿ جضؼیمٌای ؿازناف نلل ةؼ وغ ّؼاؽ مؾ از صهلً ایو کكَر ةً کَیث ةًازؼا درآنغ ك جا 21
ىَانتؼ ٌ 2003مزناف ةا اقغاؿ ىُان ّؼاؽ جَؿػي انؼیکػا ادانػً داقػث .ةؼاؿػاس قٌْيانػً 986
ن جَاف از َّایغ فؼكش ىفث ةؼای ةٍؼقگآؼی ةؼای رفػِ ىآازٌػای اىـػاى (نػَاد غػػای ك داركیػ )
اؿحفادق کؼدّ .ؼاؽ اةحغا ایو قٌْيانً را در  15آكریل  1995رد کؼد كل درىٍایث در  20نً 1996
آف را مػیؼفث.
 .21ةؼاؿاس قٌْيانً قهارق  15( 1267اکحتؼ  )1999قَرای انيآث ازازق ٌؼ ىَع مػؼكاز ك یػا
فؼكد ٌَامآها در قلهؼك ًالتاف ك یا ٌَامآهاٌای نحْل ةً ًالتاف در ظاؾ دیگػؼ کكػَرٌا را نهيػَع
اّالـ کؼدق ةَد .ایو نهيَّآث در ؿاؿ  2002ةا قٌْيانػًٌای  1388ك  1390قػَرای انيآػث لغػَ
قغ.
22. S/RES/748 (31 March 1992).
23. S/RES/1718 (14 October 2006), S/RES/1874 (12 June 200).
24. "Reaffirming its Condemnation of all Acts of Violence in Somalia and
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Incitement to Violence Inside Somalia, and Expressing its Concern at all Acts
Intended to Prevent or Block a Peaceful Political Process's/RES/1844 (2008),
para.4.

ىکحً زالب جَزً ایيکً قَرای انيآػث در ةيػغ  5قٌْيانػً صاوػؼ از افػؽایف دزدی دریػای ك
جالش آىاف ةؼای قاچاؽ ؿالح ك ىآؽ جأنآو نال گؼكقٌای قَرق از ًؼی دریا کً ن جَاىغ نَزػب
ة ادؼ قغف جضؼیمٌای جـلآضاج دكلث ؿَنال قَد اةؼاز ىگؼاى کؼدق اؿث.
 .25نيكا قکلگآؼی نفٍَـ ّهلآات صفٍ مػلش را ةایػغ در اكاظػؼ دٌػً  1940ك اكایػل دٌػً
 1950مؾ از زي زٍاى دكـ ك ةًدىتاؿ جأؿآؾ ؿػازناف نلػل زـػحسَ کػؼد .از آف زنػاف ایػو
ىآؼكٌا جَاىـحيغ زایگاق كیژقای را در صل ةْى از ةضؼافٌای ةآوالهلل ةً ظَد اظحناص دٌيػغ .از
زناف اّؽاـ ىعـحآو ىآؼكٌای صافٍ ملش کً در ؿاؿ  1984ك در م نأنَریث ىُارج ؿازناف نلػل
ةؼای نَافقثىانً نحارکً زي در ظاكرنآاىً اىساـ قغ جاکيَف ّ 66هلآات صفٍ ملش اىسػاـ قػغق
اؿث .انؼكزق در قالب ّ 66هلآات صفٍ ملش در قاىؽدق نيٌقً نعحل قاٌغ صىَر ىآؼكٌای کػالق
آة صافٍ ملش ؿازناف نلل ٌـحآم کً قانل ةآف از ٌكحاد ٌؽار گؼكق ك دؿػحً نػ قػَىغ .ةػؼای
نٌالًْ ةآكحؼ در ایو زنآيػً ف.ؾ :ةآػ زادق اةػؼاٌآم (« )1386جضػَؿ ّهلآػات صفػٍ مػلش در
ؿازناف نلل نحضغ :ركیکؼدی زغیغ» سالٌاهه ایراًی حقَق بیيالولل ٍ تطبیقی قػهارق ؿػَـ
ص .50
 .26ةؼظ از صقَقغاىاف ةآوالهلل اززهلً مؼكفـَر زهكآغ نهحاز ص جْآآو ؿؼىَقث ظػارج
از اؿحْهار را نؼدكد ن قهارىغ .ةًىُؼ ایكاف ىه جَاف از ص جْآآو ؿؼىَقػث صػ ةػؼ اىفنػاؿ را
ةؼای گؼكٌ از نؼدـ کً در داظل یک دكلث قؼار گؼفحًاىغ اؿحيحاج کؼد .ةػا نٌالْػًای کػً ایكػاف
درةارق نَوَع ص جْآآو ؿؼىَقث ك جضغیغ اىفناؿ در صقَؽ ةآوالهلل ةًّهل آكردقاىغ ایػوگَىػً
ىحآسًگآؼی کؼدقاىغ کً جفـآؼ نَؿِ ص جْآآو ؿؼىَقػث نػ جَاىػغ ةػً ةػؼكز فسػایْ در ؿػٌش
ةآوالهلل نيسؼ قَد لػا نسهِ ّهَن ك قَرای انيآػث ىآػؽ در راؿػحای نضػغكد کػؼدف آف گػاـ
ةؼداقحًاىغ .در ایو نَرد ف .ؾ :نهحاز زهكآغ ك نضهغ رزاق ؿاکث (« )1392جضغیغ اىفنػاؿ در
صقَؽ ةآوالهلل» هجوَعه هقاالت اهدایی به دکتر هحودرضا ضیائی بیگدلی زیؼ ىُػؼ ؿػآغ
قاؿػػم زنػػاى جٍػػؼاف :اىحكػػارات قػػٍؼ داىػػف مػػل  163-176ك وػػآائ ؿػػآغ یاؿػػؼ ()1390
«زغای ًلت در صقَؽ ةآوالهلل :جقاةل ص جْآآو ؿؼىَقػث ك امػل اصحػؼاـ ةػً جهانآػث اروػ
کكَرٌا» فصلٌاهه پژٍهش حقَق ٍ سیاست ؿاؿ ؿآؽدٌم قهارق  22مل .236-268
27. S/RES/ 1545, (21 May 2004).
28. S/RES/1484, (30 May 2003).
29. S/RES/ 1270, (20 October 1999).
30. S/RES/ 1590, (24 March 2005).
)31. S/RES/ 1386 ,(20 December 2001
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 .32ایو کهآـآَف ّ 31ىَ دارد کً اّىای آف ّتارجيغ از ّ 7ىَ از قَرای انيآػث اززهلػً 5
ّىَ دائم ّ 7ىَ از ّ 44ىَ قَرای اقحنادی ك ازحهاّ  5کكَر ةاالجؼیو مؼداظثکييغق ةَدزػً
ؿازناف نلل ّ 5ىَ از ةاالجؼیو جأنآوکييغگاف ىآؼكی ىُان ّهلآات صفٍ ملش ؿػازناف نلػل ك 7
ّىَ ىآؽ ةياةؼ جقـآم زغؼافآای اىحعاب ن قَىغ.
 .33التحً دادگاق ؿآؼال َف را ٌم ن جَاف یک از نٍمجؼیو دادگػاقٌػای جكػکآلقػغق از ؿػَی
قَرای انيآث داىـث .كل دك دادگاق یادقغق ٌم از ىُؼ صسم مؼكىغقٌا ك ٌم از ىُؼ ركیػًؿػازی در
صقَؽ ةآوالهلل کآفؼی دارای زایگاق نهحازی ٌـحيغ.
 .34زيایثٌای اىساـقغق ّلآً کؼدٌا ك قآْآاف از ؿَی مغاـ صـآو ةػًاىػغازقای دٌكػحياؾ
ةَد کً ةْى از کكَرٌا اززهلً فؼاىـً از آف ةا ّيػَاف «زيایػث ّلآػً ةكػؼیث» ةؼظػ ٌهچػَف
آلهاف ةؼیحاىآا ك ةلژیک آف را ىقه آقکار کيَاىـآَفٌای ژىَ ك ةؼظ از کكَرٌای دیگؼ ىآؽ جعلػ
ىُاـنيغ دكلث ّؼاؽ از اؿياد صقَؽ ةكؼی ةآوالهللػ یػاد کػؼدقاىػغ .دیَیػغ ٌاىػای ؿػفآؼ دكلػث
اىگلـحاف در ؿازناف نلل در نَرد ایو زيایث نْحقغ ةَد زيایح ةا ایو ناٌآث ك گـحؼدگ از ؿَی
دكلث ّؼاؽ اجعاذ ٌؼ جنهآه از ؿَی قَرای انيآث ّلآً آف کكَر را جَزآً ن کيػغ لػػا ىَةػث
زانًْ ةآوالهلل اؿث کً ةا ایو زيایث ةً نقاةلً ةپؼدازد.
 .35نؤؿؾ کهآحً ةآوالهلل ملآب ؿؼخ.
 .36ةؼكىَ ؿآها ك ةـآاری دیگؼ از صقَقغاىاف ةآوالهلل اززهلً ةؼاكف لػ اّحقػاد دارىػغ ةػغكف
ازازق مؼیش قَرای انيآث ةؼای ٌؼ اقغاـ ازؼای اقغانات اّىا ةػا چػالف زػغی ّػغـ نكػؼكّآث
ركةًرك ظَاٌغ قغ .ةؼ ایو اؿاس روایث وهي قَرای انيآث در ةؼداقحو یک گاـ ازؼای از ىُػؼ
صقَق مػیؼفحًقغق ىآـث .ةؼای نٌالًْ در ایو زنآيً ىک:
Bruno Simma (1999), "NATO, the UN and the Use of Force: Legal aspects",
European Journal of International Law, Vol.10, pp.1-22.

 .37ایو دكلثٌا از ایو كاٌهً داقحيغ کً «ایساد فىای انو» ةً یػک ركیػً در قػَرای انيآػث
جتغیل قغق ك از ؿَی کكَرٌای غؼة ةؼای جغآآؼ ىُاـٌای ؿآاؿ نَرد ؿَ اؿحفادق قؼار گآؼد.
http://www.cfr.org/syria/r2p-crisis-following-un-syria-vote/p27303 (Visited on
12 January 2015).
38. S/RES/1973 (17 MARCH 2011).

مؾ از اّهاؿ جضؼیمٌا ّلآً نْهؼ قػاف ك ظاىَادق اك قَرای انيآث در دكنآو گاـ ظػَد اقػغاـ
ةً ةؼقؼاری نيٌقً مؼكاز نهيَع کؼد .ةيغ ( )6قٌْيانػً  1973صػؼیم ٌػَای لتيػاف را ةػؼای کلآػً
مؼكازٌا ةًنيَُر صهایث از نؼدـ ّادی نهيَع اّالـ کؼد .قَرا ةؼای صفٍ ایو نيٌقً ةػً دكلػثٌػا
ازازق دادق اؿث کً کلآً جغاةآؼ الزـ را اجعاذ کييغ .التحً ایو درظَاؿث از ؿَی زانًْ ّؼب نٌػؼح
قغ ك دلآل آف ٌم ایو ةَد کً رژیم قػاف ةا اؿحفادق از ىآؼكی ٌَای ةً ؿؼکَب قغیغ نؼدـ دؿػث
زدق ةَد .ةغیٍ اؿث کً الزنً رّایث نيٌقً مؼكاز نهيَع زنآوگآؼ کؼدف ىآؼكٌای نـلش لآتػ یػا
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دؿثکم ىآؼكی ٌَای آف کكَر ةَد .ةً ٌهآو دلآل ٌم صهالت ٌَای ىاجَ ةؼ وغ ىآؼكٌػای نـػلش
لآت آغاز قغ (ةً ىقل از ةآ زادق اةؼاٌآم (« )1388ةضؼاف لآت در مؼجَ ننػَةات قػَرای انيآػث
ؿازناف نلل نحضغ» سالٌاهه ایراًی حقَق بیيالولل ٍ تطبیقی قهارق ميسم ص .89
 .39ةؼای نٌالًْ ةآكحؼ در زنآيً اةْاد صقَق ك ىآؽ فْالآثٌای ؿازناف نلل در ایسػاد نيػاً
انو در دًٌٌای گػقحً ةً نيتِ زیؼ رزَع کيآغ:
McQueen, Carol (2004), Humanitarian Intervention and Safety Zones: Iraq,
Bosnia and Rwanda, Palgrave Macmillan Publication, United States, p.2.

 .40نقغنً اّالنآً زٍاى صقَؽ ةكؼ ننَب  10دؿانتؼ .1948
 .41در ایو نَرد ةيغ ( )3نادق ( )1نيكَر در فنل اٌغاؼ ك امَؿ نلل نحضغ اّالـ کؼدق اؿػث:
صنَؿ ٌهکاری ةآوالهلل ةؼای صل نـائل ةآوالهلل کً دارای زيتػًٌای اقحنادی ػازحهػاّ ك
فؼٌيگ ك ةكؼدكؿح اؿث ك در مآكتؼد ك جكَی اصحؼاـ ةً صقَؽ ةكؼ ك آزادیٌای اؿاؿػ ةػؼای
ٌهگاف ةغكف جهایؽ از صآخ ىژاد زيؾ زةاف ك یا نػٌب.
42. A/RES/61/14, Para 3.
43. A/RES/61/14, Para 8.

 .44نادق .13
نآذاؽ ةآوالهلل صقَؽ اقحنادیػؿآاؿ ك فؼٌيگ  2نادق را ةؼای ص ةػؼ آنػَزش اظحنػاص
دادق اؿث کً ّتارجيغ از نَاد ( )13ك ( )14ایو نآذاؽ کً در اؿاس ًَالى جؼیو نػادق ىآػؽ ٌـػث
جقؼیتاً در زنآيً ص ةؼ آنَزش زانِجؼیو نقؼرق در نآاف اؿياد صقَؽ ةكؼی اؿث.
 .45ةيغ  3قٌْيانً نؽةَر اّالـ ن کيغ( :نسهِ) نحقاّغ قغق اؿث کً زي ٌػا ك درگآؼیٌػای
نـلضاىً ن جَاىيغ نيسؼ ةً ةيآادگؼای ك اقاًّ افؼاً گؼیٌای ظكَىثآنآؽ ك جؽلػؽؿ در مآكػؼفث
زَانِ اىـاى ك اوهضالؿ ىَع ةكؼ قَىغ.
46. General Assembly Resolution/A.60/PV.99.
47. General Assembly Resolution/A.60/PV.99.
48. Resolution 48/104.

 .49ایو نقؼرق ّآياً در نادق ( )6اّالنآً «آزادی نػٌب ك اّحقػاد» نػَرخ  3آكریػل  2013ىآػؽ
ةًچكم ن ظَرد.
50. A/RES/67/179.
51. A/RES/67/179 (Section 3 of Article 12).
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هنابع
الف) فارسی
آقای

داكد ( )1381ایراى ٍ سازهاىهای بیيالوللی جٍؼاف :اىحكػارات نؼکػؽ اؿػياد اىقػالب

اؿالن .
ةآ زادق اةؼاٌآم (« )1386جضَؿ ّهلآات صفٍ ملش در ؿازناف نلل نحضغ :ركیکؼدی زغیغ»
سالٌاهه ایراًی حقَق بیيالولل ٍ تطبیقی قهارق ؿَـ.
ةآ زادق اةؼاٌآم (« )1388ةضؼاف لآت در مؼجَ ننَةات قَرای انيآث ؿازناف نلػل نحضػغ»
سالٌاهه ایراًی حقَق بیيالولل ٍ تطبیقی قهارق ميسم جٍؼاف :اىحكارات ركزىانً رؿه کكَر.
ؿلآه

صـآو ( )1388فرهٌگگرایی ،جهاًیشدى ٍ حقَق بشر جٍؼاف :اىحكػارات دفحػؼ

نٌالْات ةآوالهلل .
قایگاف فؼیػغق ( )1380شَرای اهٌیت سازهاى هللل هتحلد ٍ هفهلَم صللح ٍ اهٌیلت
بیيالوللی زیؼ ىُؼ زهكآغ نهحاز جٍؼاف :اىحكارات داىكکغق صقَؽ ك ّلَـ ؿآاؿ .
قؼی

نضهغ ( )1382بررسی دکتریي ًاهحدٍد بَدى صالحیت شَرای اهٌیلت جٍػؼاف:

اىحكارات اًالّات.
مػػهغی ىامػػؼ (« )1393ص ٌػػای فؼٌيگػػ در صقػػَؽ نَوػػًَّ ىػػؽد دیػػَاف ةآوالهللػػ
دادگـحؼی» فصلٌاهه استیٌاف ؿاؿ اكؿ قهارق ؿَـ.
وآائ ةآگغل

نضهغروا ك ٌهکػاراف ( )1391آراء ٍ ًظرات دیَاى بیيالوللی دادگستری

زلغ ؿَـ .جٍؼاف :اىحكارات داىكگاق ّالنً ًتاًتائ .
وآائ ؿآغ یاؿؼ (« )1390زغای ًلت در صقَؽ ةآوالهلل :جقاةػل صػ جْآػآو ؿؼىَقػث ك
امل اصحؼاـ ةً جهانآث ارو کكَرٌا» فصلٌاهه پژٍهش حقلَق ٍ سیاسلت ؿػاؿ ؿػآؽدٌم
قهارق .22
کَردؿ کارؿ ك كل اؿحفاف ( )1393هٌازعات قلَهی جؼزهػً ّتػغار رنىػافزادق جٍػؼاف:
اىحكارات نآؽاف.
نهحاز زهكآغ ك نضهغ رزاق ؿاکث (« )1392جضغیغ اىفناؿ در صقَؽ ةآوالهلل» هجوَعه
هقاالت اهدایی به دکتر هحودرضا ضیائی بیگدلی زیؼ ىُؼ ؿآغ قاؿم زناى

جٍؼاف :اىحكػارات

قٍؼ داىف.
نيكَر نلل نحضغ.
نَؿ زادق روا ك اةؼاٌآم کػٌَ ( )1389حقَق سازهاىهای بیيالوللی ،حقلَق شلَرای
اهٌیت جٍؼاف :اىحكارات نآؽاف.
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